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1 A409 cietrzew - zapisano, że informacje o liczebności aktualnej 

niepewne. Informacje te są tak samo pewne, jak wszystkie inne 
dotyczące pozostałych gatunków (Zawadzka et al. 2011) – 
tokowiska wygasły, brak ptaków, a jedynie mogą być 
obserwowane sporadycznie zalatujące pojedyncze osobniki z 
Litwy lub znad Biebrzy. Obecny zapis w PZO  sugeruje, że 
liczebność cietrzewia nie jest dokładnie znana, czyli że być może 
gdzieś jeszcze są jakieś nieodkryte osobniki, przystępujące do 
rozrodu. Brak jest podstaw do takiego twierdzenia.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Jeżeli możliwe jest 
pojawianie się osobników zalatujących z innych 
obszarów, a liczebność gatunku określana jest na 
0-4 os. wg danych eksperckich, więc nie jest 
rzeczą pewną, że gatunek ten absolutnie nie 
występuje na obszarze, co nie zmienia faktu, że 
nie są stwierdzane tokowiska i należy opracować 
program restytucji gatunku. 

2 Przy ustaniu przedmiotów ochrony Wykonawca nie uwzględnił 
udostępnionych mu przez Recenzenta i współautorów na II 
spotkaniu ZLW (grudzień 2011, Nadl. Pomorze) danych 
opracowanych na podstawie inwentaryzacji awifauny PA w 2011 
r., o liczebności kilku kolejnych gatunków spoza załącznika I 
DP, spełniających próg 1% lęgowej populacji krajowej w 
obszarze, kwalifikujących się do uznania za przedmioty ochrony, 
zgodnie z par.  4 pkt 3 rozporządzenia ministra środowiska z 
dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000. Gatunki te powinny być 
uznane za przedmioty ochrony w obszarze. Dotyczy to łabędzia 
niemego, kobuza i krętogłowa 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Zgodnie z treścią 
rozporządzenia przeanalizowano dane o obszarze 
przekazane do Komisji Europejskiej, z 
uwzględnieniem ich znaczenia dla zachowania 
lub odtworzenia zasobów gatunków, dla których 
wyznaczono obszar. Ponadto art. 4 Dyrektywy 
Ptasiej mówi: 
1. Gatunki wymienione w załączniku I podlegają 
specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich 
naturalnego siedliska w celu zapewnienia im 
przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich 
występowania. (...) 
2. Państwa członkowskie podejmują podobne 
środki w odniesieniu do regularnie 
występujących gatunków wędrownych 
niewymienionych w załączniku I, mając na 
uwadze potrzebę ich ochrony w ramach 
morskiego i lądowego obszaru geograficznego, 
do którego niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie, w odniesieniu do obszarów ich 
wylęgu, pierzenia i zimowania oraz miejsc 
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postoju wzdłuż ich tras migracji. W tym celu 
państwa członkowskie zwracają szczególną 
uwagę na ochronę terenów podmokłych, w 
szczególności tych o znaczeniu 
międzynarodowym. 
Biorąc pod uwagę powyższe, uznano, iż gatunki 
te, mimo, iż populacja ich na danym obszarze 
jest uważana za znaczącą, nie wymagają 
specjalnej ochrony w postaci planowania dla 
nich działań ochronnych. Również ,,Wytyczne 
do opracowania planu zadań ochronnych” 
wydane przez GDOŚ podkreślają, iż do 
przedmiotów ochronny powinny być zaliczone 
gatunki, dla których obszar jest szczególnie 
ważny. Wydłużanie listy przedmiotów ochrony 
nie jest w tym przypadku zasadne. 

3 Wykonawca nie uwzględnił, że plan rozwoju lokalnego gminy 
Krasnopol na lata 2004-2013 zawiera zapisy powodujące istotne 
zagrożenie dla przedmiotów ochrony w obszarze, ze względu na 
planowana farmę wiatrową „Krasnopol”, w której zasięgu 
odziaływania znajdą się miejsca żerowania gatunków będących 
przedmiotem ochrony w obszarze PLB200002: kani czarnej, 
orlika krzykliwego, błotniaka stawowego oraz bociana czarnego. 
Są to gatunki potencjalnie zagrożone kolizjami z turbinami, i 
planowana lokalizacja farmy może znacząco wpłynąć na spadek 
liczebności bociana czarnego oraz kani czarnej, które mają mało 
liczne populacje na terenie P. Augustowskiej.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Brak informacji w Planie 
Rozwoju Lokalnego Gminy Krasnopol 2004-
2013 o planowanej farmie wiatrowej. 

4 Wykonawca nie uwzględnił w analizach uchwały rady gminy 
Krasnopol z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 
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przestrzennego gminy Krasnopol w celu lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Lokalizacja kolejnych elektrowni przy granicach, 
albo w granicach obszaru Natura 2000 będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony. 

5 Według Wykonawcy prognoza odziaływania na środowisko  
planu  urządzania lasu Nadleśnictwa Augustów na lata 2005-
2014 wykazała brak znacząco negatywnego wpływu dokumentu 
na przedmioty ochrony. Twierdzenie takie jest bezpodstawne, 
ponieważ wówczas nie były ustalone przedmioty ochrony w 
obszarze, nieznane były również parametry podlegające ocenie. 
Trudno więc przyjmować, że jakakolwiek ocena odziaływania na 
środowisko z 2004 r. uwzględniała wpływ działań 
gospodarczych w nadleśnictwie na gatunki (pod kątem stanu 
populacji, siedliska i perspektyw przetrwania), które 
zweryfikowano/ustalono jako przedmioty ochrony w roku 2012!  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Prognoza oddziaływania na 
środowisko planu urządzania lasu Nadleśnictwa 
Augustów została wykonana w roku 2010, gdy 
była już informacja o przedmiotach ochrony na 
podstawie SDF. Ponadto teren nadleśnictwa nie 
został wyłączony z planowania działań 
ochronnych podczas sporządzania Projektu 
Planu Zadań Ochronnych, by zapewnić jak 
najlepszą ochronę przedmiotów ochrony 
uwzględniając aktualne informacje. 

6 Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Głęboki Bród  
(tworzony w 2011 r.) w prognozie odziaływania na środowisko 
nie uwzględnia wymogów ochrony wszystkich gatunków 
będących przedmiotem ochrony w obszarze, ustalonych po 
zakończeniu przygotowania planu urządzania (w 2012 r.), nie 
odnosi się także do parametrów (populacja, siedlisko, 
perspektywa zachowania), brakuje więc podstaw do twierdzenia 
Wykonawcy, że prognoza odziaływania na środowisko wykazała 
brak znacząco negatywnego wpływu dokumentu na przedmioty 
ochrony, bo nie poddano analizie wszystkich przedmiotów 
ochrony. Przykładowo, według zapisów prognozy odziaływania 
pul na środowisko np. wycinanie świerków zaatakowanych przez 
kornika drukarza nie wpływa negatywnie na dzięcioła 
trójpalczastego, co jest niezgodne z wynikami badań 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Prognoza na chwilę, w 
której powstała, nie wykazała znacząco 
negatywnego wpływu PUL na przedmioty 
ochrony, co nie znaczy, że nie wykazała żadnego 
wpływu. Teren nadleśnictwa nie został 
wyłączony z planowania działań ochronnych 
podczas sporządzania niniejszego Projektu, by 
zapewnić jak najlepszą ochronę przedmiotów 
ochrony, uwzględniając możliwie aktualne i 
szczegółowe dane dotyczące przedmiotów 
ochrony. 
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wybiórczości siedliskowej tego gatunku.  

7 Według Wykonawcy prognoza odziaływania na środowisko 
planu urządzania lasu Nadleśnictwa Szczebra na lata 2004-2013 
wykazała brak znacząco negatywnego wpływu dokumentu na 
przedmioty ochrony. Twierdzenie takie jest bezpodstawne, 
ponieważ w 2003 r. nie były ustalone przedmioty ochrony w 
obszarze. Trudno więc przyjmować, że jakakolwiek ocena 
odziaływania na środowisko z 2003 r. uwzględniała wpływ 
działań gospodarczych w nadleśnictwie na gatunki, które 
zweryfikowano/ustalono jako przedmioty ochrony w roku 2012!  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Wykonawca nie umieścił 
informacji o prognozie oddziaływania na 
środowisko planu urządzania lasu Nadleśnictwa 
Szczebra, ponieważ taki dokument nie istnieje. 
Obszar nadleśnictwa objęty został Projektem 
Planu Zadań Ochronnych, z uwzględnieniem 
możliwie aktualnych i szczegółowych danych 
dotyczących przedmiotów ochrony. 

8 Wykonawca wprowadził zapis dotyczący  planu  urządzania lasu 
Nadleśnictwa Płaska na lata 2005-2014, że prognoza 
odziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 
negatywnego wpływu dokumentu na przedmioty ochrony. 
Twierdzenie takie jest bezpodstawne, ponieważ w 2004 r. nie 
były ustalone przedmioty ochrony w obszarze. Trudno więc 
przyjmować, że jakakolwiek ocena odziaływania na środowisko 
z 2004 r. uwzględniała wpływ działań gospodarczych w 
nadleśnictwie na gatunki, które zweryfikowano/ustalono jako 
przedmioty ochrony w roku 2012!  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Adekwatnie do pkt.5. 

9 Wykonawca uznał stopień rozpoznania gadożera za 
niedostateczny, zalecając potwierdzenie aktualnej lęgowości, co 
jest zadaniem raczej niewykonalnym, gdyż gatunek nie był 
obserwowany na terenie PA po 2006 r., trudno więc spodziewać 
się znalezienia  lęgów tego gatunku.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Istnieją przesłanki o 
obserwacjach gatunku po roku 2006 (patrz: 
protokół z II spotkania ZLW). Brak obserwacji 
gatunku przez kilka lat nie jest wystarczającym 
powodem, by nie traktować gatunku jako 
przedmiotu ochrony. 

10 W przypadku kolejnych 2 gatunków (kropiatka i zielonka), 
których rozpoznanie uznano za niedostateczne, Wykonawca nie 
zalecił żadnej inwentaryzacji stanowisk, co w mojej opinii jest 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. W przypadku obydwu 
gatunków zaplanowane zostało działanie: 
Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 
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błędne, i niekonsekwentne w porównaniu z  zapisami przy 
gadożerze, zwłaszcza że nie ma wątpliwości co do 
występowania tych gatunków. W przypadku obydwu gatunków, 
trudno wykrywalnych i słabo rozpoznanych, konieczne jest 
wykonanie inwentaryzacji.  

ochrony – wykrycie stanowisk i przeprowadzenie 
oceny stanu populacji. 

11 W przypadku cietrzewia rozpoznanie Wykonawca uznał za 
dostateczne.  Jest to w mojej opinii zapis właściwy, ale niespójny 
z zapisem w tabeli 1.4, gdzie Wykonawca podał, że informacje o 
liczebności aktualnej niepewne. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Stan wiedzy, jest 
wystarczający, by uznać iż populacja gatunku na 
tym terenie niemal wyginęła, jednak określenie 
dokładnej liczby osobników nie jest możliwe za 
względu na ptaki zalatujące z innych obszarów. 

12 Opis gatunków zwierząt generalnie jest prawidłowy, pomimo 
drobnych usterek stylistycznych i interpunkcyjnych. 
Przykładowo, można mieć zastrzeżenia do opisu kani rudej, 
którą Wykonawca określił jako „gatunek bardzo nieliczny z 
zagęszczeniami malejącymi od Pomorza Zachodniego na 
południowy wschód” – w przypadku kani rudej na większości 
obszaru kraju trudno mówić o zagęszczeniach, gdyż jej po prostu 
nie ma. Dyskusyjne jest także twierdzenie, że kania ruda 
gniazduje w typowym krajobrazie rolniczym. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga dotycząca kani rudej bezzasadna, źródło: 
Lontkowski J. w: Chylarecki P., Sikora A., 
Cenian Z.(red.) 2009 oraz Adamski A. Kalisiński 
M. w: Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., 
Neubauer G., Chylarecki P. 2007. 

13 W przypadku bociana czarnego, przy silnym spadku liczebności, 
potwierdzonym także danymi z 2012 r.,  należałoby rozważyć 
nadanie parametrom populacja  oraz szansa zachowania gatunku 
ocen U2 i ogólnej oceny U2.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Oceny te, są ocenami 
eksperckimi, omawianymi także podczas 
spotkań ZLW – brak zgłoszonych uwag. 

14 Na jakiej podstawie nadano ocenę ogólną B gadożerowi, i stan 
ochrony U1, skoro brak danych o lęgach od kilku lat, a wcześniej 
gniazdowała tylko 1 para? Jedna nieudokumentowana 
obserwacja (nota bene, w świetle obecnych standardów w 
ornitologii, nie wolno jej cytować bez akceptacji Komisji 
Faunistycznej, a na stronie KF  nie ma żadnej akceptacji 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga częściowo uwzględniona. Stan ochrony  - 
nadano ocenę XX, ze względu na sporne opinie i 
braku pewnych informacji. Ocena populacji B 
wynika z SDF i brak podstaw do zmiany w 
świetle braku dokładnych danych o populacji 
krajowej 
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obserwacji gadożera z ostatnich kilku lat w Puszczy 
Augustowskiej) nie daje podstawy do nadania takich ocen. Jeżeli 
Wykonawca uważa, że gadożer powinien pozostać w SDF jako 
przedmiot ochrony, to jedyne możliwe oceny dla tego gatunku to 
C oraz U2.  

15 W przypadku bociana czarnego, orlika krzykliwego, kani czarnej 
oraz błotniaka stawowego do zagrożeń potencjalnych należy 
dopisać: 490 – inne rodzaje aktywności człowieka związane z 
urbanizacją – kolizja z turbinami farm wiatrowych. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

16 Na jakiej podstawie Wykonawca wpisał jako potencjalne 
zagrożenie dla gadożera: 620 - sporty i różne formy czynnego 
wypoczynku uprawiane w plenerze? Z moich informacji wynika, 
że na obszarze rezerwatu Kuriańskie Bagno, gdzie było jedyne 
stanowisko lęgowe gadożera,  tego rodzaju działalność nie jest 
planowana, i raczej nie jest dopuszczalna prawnie.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga bezzasadna. Istnieją przesłanki, iż 
lokalizacja gniazda gadożera była znana i 
możliwa była penetracja terenu przez człowieka, 
co można przypisać do zagrożeń jako ,,różne 
formy czynnego wypoczynku uprawiane w 
plenerze” 

17 Przy cietrzewiu należy jeszcze uzupełnić zagrożenia o:  190 – 
inne rodzaje praktyk leśnych  (dolesienia, poprawki, utrzymanie 
silnego zwarcia drzewostanów) 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

18 Cele działań ochronnych dla poszczególnych gatunków różnią 
się stopniem dokładności. Dla części gatunków podano 
konieczną do utrzymania liczebność minimalną, a dla innych 
jako cel tylko ogólny zapis „powstrzymanie spadku liczebności”. 
Np., dla kani czarnej podano liczebność minimalną, a dla kani 
rudej już nie. Należałoby to ujednolicić, bo trudno znaleźć 
uzasadnienie dla takiego zróżnicowania. Cele ochrony 
wszystkich gatunków powinny być opisane z taką samą precyzją, 
w przeciwnym wypadku trudno będzie ocenić ich realizację pod 
kątem zgodności z zapisami PZO.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Zróżnicowanie ma 
uzasadnienie w liczebności i stanie populacji. W 
przypadku gatunków, gdzie lęgowych jest tylko 
kilka par, lub też w przypadku głuszca, 
wykazującego drastyczny spadek liczebności, 
sukcesem w okresie planowania będzie 
powstrzymanie spadku i utrzymanie gatunku na 
terenie Ostoi. 
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19 Należy uzupełnić w tabeli, jaką liczebność minimalną planuje 

(uważa za wystarczającą dla zachowania gatunku) Wykonawca 
w stosunku do: bociana czarnego, kani rudej, bielika, gadożera, 
jarząbka, głuszca, kropiatki, zielonki, dubelta, lelka, zimorodka, 
lerki, gąsiorka, cietrzewia, perkoza dwuczubego, łyski, 
samotnika, dudka, trzciniaka, krzyżodzioba świerkowego, 
dziwonii. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie w pkt 
18., ponadto bezcelowe jest określanie 
minimalnej liczebności dla gatunków, co do 
których wiedza jest niewystarczająca i ma być 
uzupełniona poprzez inwentaryzację w okresie 
obowiązywania PZO. Działania ochronne 
planuje się w stosunku do gatunków, których 
stan ochrony określany jest poniżej FV 
(odstępstwa tylko uzasadnione), a więc i cele 
działań ochronnych określa się jedynie dla 
tychże gatunków. 

20 Kania czarna - działanie 10 oraz kania ruda – działanie 13. 
Ograniczanie turystyki w pobliżu gniazd przez modyfikację 
przebiegu szlaków nie jest działaniem koniecznym, z wyjątkiem 
obszaru stref ochronnych. Należy doprecyzować ten zapis, bo w 
obecnej formie może budzić kontrowersje. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Należy unikać 
niepokojenia ptaków, tam, gdzie znane są 
stanowiska gatunku, także ze względu na 
zapewnienie możliwości żerowania. Ponadto 
obecność osobnika w danym rejonie może 
świadczyć o jego lęgowości w tychże okolicach, 
zanim zostanie odnalezione gniazdo i powołana 
strefa ochrony. 

21 Głuszec – działanie 23. Zakaz pracy harvestera powinien 
obowiązywać do 31.07 (wpisana data 31.06 nie istnieje). 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

22 Głuszec – działanie 24.  Wykonawca w ramach ochrony czynnej 
wpisał realizację Krajowego Programu Ochrony Głuszca, nie 
wyjaśniając na czym ten program polega. Wykonawca nie 
wyjaśnia, co oznaczają zastosowane skróty (HSI) ani też co 
oznaczają przypisane im wartości. Brakuje uzasadnienia, na 
jakiej podstawie Wykonawca zaleca uzyskanie takich, a nie 
innych wartości nieopisanych parametrów i jak ma to wpłynąć 
na głuszca.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Szczegóły zawarte są 
w niniejszym Programie. Jest on zbyt obszerny, 
by transponować do dokumentu wszystkie jego 
założenia. Skupiono się na działaniach 
proponowanych przez Program, podobnie, jak 
wyciąga się wnioski z innych pozycji 
literaturowych, bez przenoszenia całości tekstu.  
Wartość wskaźnika HSI w odniesieniu do 
jakości biotopu znajduje się w każdym 
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załączniku z proponowanymi działaniami. 

23 Zapisy Krajowego Programu Ochrony Głuszca są dość 
zaskakujące, zwłaszcza, że dotyczą obszarów, na których 
głuszec już wyginął kilka lat temu (Nadleśnictwa Szczebra i 
Płaska). Jeżeli Wykonawca nie planuje restytucji (a nie planuje), 
to w jakim celu nakazuje prowadzenie działań siedliskowych na 
obszarach opuszczonych przez głuszca?   

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Brak wpisu w działaniach dotyczących głuszca 
jest skutkiem błędu, który zostanie poprawiony. 
Działania na obszarach, na których głuszec 
wyginął są nastawione na polepszenie siedliska 
przed planowaną restytucją gatunku. 

24 Przy działaniu nr 24 dla głuszca Wykonawca nie bierze pod 
uwagę potencjalnego negatywnego wpływu zalecanych zmian  
na stan siedliska, np. rozwoju trzcinnika, lub innych gatunków 
przekształcających runo leśne. Nie widomo, z czego wynikają 
zalecane zmiany zwarcia lub udziału podszytu, i czy w 
jakikolwiek sposób zostały zweryfikowane w terenie 
preferencjami głuszca. Można w to wątpić, biorąc pod uwagę 
fakt, że zalecenia te dotyczą części obszarów, na których głuszec 
nie występuje (nadleśnictwa Płaska i Szczebra). 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Działanie zawiera zapis o konieczności 
weryfikacji lokowanych działań z aktualnymi 
danymi odnoszącymi się do siedliska i 
drzewostanu w wydzieleniach leśnych, co ma 
zapobiec wykonywaniu działań, tam gdzie nie 
ma to uzasadnienia ze względu na zmienione 
warunki siedliska. Według danych z Krajowego 
Programu Ochrony Głuszca projektując zabiegi 
zwracano uwagę, iż nadmierne zredukowanie 
zwarcia mogłoby spowodować duże 
prześwietlenie drzewostanu i wkroczenie 
roślinności trawiastej. Usuwanie części 
podszytów i podrostów projektowano na tych 
powierzchniach, gdzie ich pokrycie przekraczało 
25%. Do usunięcia przewidywano głównie 
podszyty liściaste, ale także w pewnych 
lokalizacjach – podszyty świerkowe. 
Zmniejszenie zwarcia drzewostanu (poniżej 
70%), podszytu, czy podrostu zaplanowano w 
celu zainicjowania rozwoju borówek, których 
obecność jest ważnym czynnikiem 
wpływającym na poprawę biotopu głuszca. 

25 Głuszec - działanie 25. Jaki jest sens planowania działań 
polegających na zakazie stosowania grodzeń  z siatki lub 

Dorota Zawadzka, Zapis związany jest przewidywaną restytucją 
gatunku na tych terenach. Zostanie uzupełniony 
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konieczności ich oznakowania na terenie nadleśnictw Płaska i 
Szczebra, w których głuszec nie występuje? Dodatkowo, 
Wykonawca planuje obciążyć kosztami takich działań 
nadleśnictwa. Należy ten zapis usunąć z Planu Zadań 
Ochronnych.   

recenzent zapis o konieczności finansowania tych działań 
ze środków zewnętrznych. 

26 Głuszec – Wykonawca w ogóle nie planuje działań związanych z 
restytucją głuszca i ochroną puli genetycznej gatunku, pomimo 
informacji o spadku liczebności populacji  rzędu 7% rocznie. 
Przy pozostawieniu bez zmian obecnych zapisów dotyczących 
projektowanych działań ochronnych dla głuszca należy liczyć 
się z możliwością definitywnego wyginięcia gatunku w PA 
jeszcze w okresie obowiązywania niniejszego PZO. Tym 
samym, przygotowane w PZO zalecenia ochronne nie zapewnią 
należytej ochrony gatunku.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. Brak wpisu w działaniach 
dotyczących głuszca jest skutkiem błędu, który 
zostanie poprawiony. 

27 Głuszec - z niezrozumiałych powodów  Wykonawca wycofał się 
z wcześniejszych, przygotowanych przez siebie zapisów 
prezentowanych na IV spotkaniu ZLW, dotyczących 
konieczności rozpoczęcia procesu wsiedlania głuszca. Na 
spotkaniu tym jako recenzent kwestionowałam planowany przez 
Wykonawcę termin rozpoczęcia wsiedlania (po 5 latach, a nie od 
razu). Uwagi moje, wraz z informacją ustną oraz publikacjami 
na temat rozpoczynanego projektu  aktywnej ochrony głuszca w 
PA  finansowanego z funduszu Life+, realizowanego przez Lasy 
Państwowe, zostały zaakceptowane.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. Działanie dotyczące 
wsiedlania przez pomyłkę nie znalazło się w 
ostatecznej wersji dokumentu.  

28 Głuszec – nie jest też jasne, dlaczego Wykonawca traktuje 
projekty ochrony głuszca w sposób wybiórczy – jeden, 
przygotowany przez PTOP akceptuje w pełni, nakazując 
kontrowersyjne działania, bez zamieszczenia niezbędnych 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga częściowo uwzględniona. Działanie 
dotyczące wsiedlania przez pomyłkę nie znalazło 
się w ostatecznej wersji dokumentu. Programy te 
mają spójne założenia w wielu punktach. 
Zaplanowane działania ochronne w obydwu 
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wyjaśnień, drugi zaś, przygotowany przez LP ignoruje.  przypadkach dotyczą ochrony i odbudowy 

siedlisk m.in. poprzez uregulowanie zwarcia 
drzewostanu, udziału podszytu, stymulację 
rozwoju borówczysk, oznakowania ogrodzeń z 
siatki. Krajowy Program Ochrony Głuszca, 
zaczął być wcześniej realizowany, w związku z 
tym możliwa była do uzyskania duża liczba 
danych, które zostały wykorzystane w trakcie 
tworzenia PZO. 

29 Kropiatka – działanie nr 31, zielonka - działanie nr 34 – nie jest 
mi znana metodyka GIOŚ oceny stanu populacji kropiatki lub 
zielonki, która zaleca Wykonawca. Jeżeli chodzi o podręcznik 
pod redakcją Chylareckiego, Sikory i Ceniana, to trzeba to 
wyraźnie napisać. Jeżeli Wykonawca ma na myśli jakieś inne 
opracowanie, to musi to doprecyzować. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

30 Działanie 72 – określenie „gatunki dziuplaste” ma zastosowanie 
głównie do drzew z dziuplami, gatunki ptaków zasiedlające 
dziuple nazywane są dziuplakami. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

31 Działanie 75 – przy weryfikacji obecności gatunków dziuplaków 
w drzewostanach planowanych do wyrębu należy wpisać termin 
realizacji: marzec-maj.   

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

32 Przy monitoringu żurawia brakuje informacji, ile punktów 
nasłuchowych powinno przypadać na każdą powierzchnię 
wielkości 100 km2. Proponuję zaplanować 10-12 punktów na 
każdym kwadracie 10 x 10 km.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

33 Niezrozumiałe jest wpisanie przez Wykonawcę jako podmiotu 
odpowiedzialnego obok RDOŚ w Białymstoku wybiórczo nazw 
organizacji ornitologicznych. O ile wskazanie jako podmiotu 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. Organizacje wpisane 
obok RDOŚ znalazły się tam jako organizacje 
przykładowo mogące prowadzić monitoring. 
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monitoringu ptaków szponiastych i bociana czarnego Komitetu 
Ochrony Orłów można uzasadnić, bo organizacja ta od 1993 r. 
prowadzi monitoring strefowych gatunków szponiastych w 
całym kraju, a Stowarzyszenie Ochrony Sów koordynuje 
krajowy program Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych i 
przyjęto powierzchnie i metodykę z tego programu, o tyle trudno 
zrozumieć wybiórcze wpisywanie przy niektórych gatunkach 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków. Proponuję albo wyjaśnić, 
dlaczego Wykonawca przypisuje konkretne gatunki konkretnym 
organizacjom, albo usunąć to. 

Zapisy zostaną zmodyfikowane.  

34 Pozycje: Brzeziecki B. 2011, Skierczyński M. et al. 2011, oraz 
Zawadzka D. 2011, cytowane są nieprawidłowo, tzn. z 
pominięciem pozostałych współautorów. `Należy to poprawić. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

35 W cytowanej literaturze brakuje następujących pozycji 
ornitologicznych, dotyczących obszaru  PLB200002 Puszcza 
Augustowska:  
1. Brzeziecki B., Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J. 
w druku. Quantification of ecological preferences of the 
Capercaillie Tetrao urogallus by means of the Habitat Suitability 
Index: A case study in the Augustów Forest. Pol. J. Ecol. 
2. Domaniewski J. 1933. Materiały do rozmieszczenia 
głuszca (Tetrao urogallus Linn.) w Polsce. Acta Ornithol. 1: 83-
121. 
3. Fruziński B. 1969. Rozmieszczenie cietrzewia Lyrurux 
tetrix L. w województwie białostockim. Prace Kom. Nauk Roln. 
i Kom. Nauk. Leśn. PTPN 28: 83-108 
4. Fruziński B. 1970. Ekologia cietrzewia Lyrurux tetrix L. 
w województwach białostockim, lubelskim i rzeszowskim. 
Roczniki WSR w Poznaniu 48: 3-34.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 
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5. Zawadzka D. 1996. Rozmieszczenie, wybiórczość 
środowiskowa, pokarm i rozród kruka  (Corvus corax) w 
Wigierskim Parku Narodowym. Not. Ornitol. 37: 225-245. 
6. Zawadzka D. 2006. Liczebność, ekologia żerowania i 
rozrodu zespołu ptaków drapieżnych w Wigierskim Parku 
Narodowym w latach 1989-1998. Studia i Materiały CEPL, 
Rogów 2 (12): 155-187. 
7. Zawadzka D., Zawadzki J. 1998. The Goshawk Accipiter 
gentilis in Wigry National Park (NE Poland) – numbers, 
breeding results, diet composition and prey selection. Acta 
Ornithol. 33: 181-190. 
8. Zawadzka D. 1999. Feeding habits of the Black Kite 
Milvus migrans, Red Kite Milvus milvus, White-tailed Eagle 
Haliaeetus albicilla and Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina in 
Wigry National Park (NE Poland). Acta Ornithol. 34: 65-75. 
9. Zawadzka D., Zawadzki J. 2001. Breeding populations 
and diets of the Sparrowhawk  Accipiter nisus and the 
Hobby Falco subbuteo in the Wigry National Park (NE Poland). 
Acta Ornithol. 36: 25-31. 
10. Zawadzka D., Zawadzki J., Skubis L. 2002. Skład 
pokarmu myszołowa Buteo buteo w gradiencie lesistości na 
Suwalszczyźnie. Not. Ornitol. 43: 9-19.  
11. Zawadzka D., Zawadzki J. 2005. Wpływ struktury 
środowiska na skład pokarmu i ekologię żerowania kruka 
Corvus corax na Suwalszczyźnie. W: Jerzak L., Kavanagh B. P., 
Tryjanowski P. (red.). Ptaki krukowate Polski: 373-384. 
12. Zawadzka D., Zawadzki J. 2007. Feeding ecology of the 
Tawny Owl (Strix aluco) in Wigry National Park (NE Poland). 
Acta Zoologica Lituanica 17, 3: 234-241.  
13. Zawadzki J., Sudnik W., Zawadzka D. 1999. Zmiany 
rozmieszczenia i liczebności głuszca Tetrao urogallus L. w 



13 
 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 
Puszczy Augustowskiej oraz propozycje aktywnej ochrony 
gatunku. Sylwan 11: 69-78. 
14. Zawadzki J., Sudnik W., Zawadzka D. 2001. Głuszec i 
cietrzew w Puszczy Augustowskiej. Łowiec Polski 5: 26-28. 

36 W tabeli 3.2.a dotyczącej ptaków z załącznika I  DP w 
przypadku gadożera i cietrzewia oceny literowe podano 
nieprawidłowo. Ocena B nie może być nadana gatunkowi, 
którego liczebność wynosi 0 lub zawiera się w przedziale 0-1 
(gadożer), oraz 0-4 (cietrzew), czyli co do których brak 
pewności występowania i rozrodu na terenie obszaru. Obecność 
tych gatunków w SDF i uznanie ich za przedmiot ochrony jest 
dyskusyjne, ponieważ obydwa na terenie puszczy wyginęły w 
ciągu kilku ostatnich lat. W przypadku cietrzewia są pojedyncze 
obserwacje zalatujących ptaków, w przypadku gadożera brak 
wiarygodnych obserwacji. Przychylam się do arbitralnej decyzji 
Wykonawcy o pozostawieniu tych obydwu gatunków w SDF (do 
niedawna były gatunkami lęgowymi, i ich pojawienie się 
ponowne nie jest wykluczone), ale co najwyżej z oceną C.  

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona w stosunku do cietrzewia. 

W przypadku gadożera brak danych o 
liczebności populacji krajowej i brak 
dedykowanych badań gatunku na terenie ostoi, 
nie dają żadnych podstaw do zmiany 
istniejących zapisów w SDF. 
 

37 Ponadto, w tabeli tej należy zaznaczyć, że liczebność głuszca i 
cietrzewia odnosi się do osobników, a bąka, derkacza i dubelta 
do samców. 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 
 

38 Nie zostały zmienione, w związku z czym zawierają dane błędne 
lub nieaktualne, następujące punkty całego SDF:  

• 4.1. Opis obszaru: Tabela 4 i opis obszaru  - 
nieprawidłowo podano że PA leży na pograniczu 
Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej (leży na 
Równinie Augustowskiej), oraz że główną rzeką jest 
Wołkuszanka (jest Czarna Hańcza), nazwę rzeki Rospudy 

Dorota Zawadzka, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 
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napisano Rozpuda. Nieprawidłowo opisano też 
drzewostany ( w rzeczywistości dominują mało 
urozmaicone bory świeże). 

• 4.2. Wartość przyrodnicza i znaczenie: nieprawidłowo 
podano liczbę ptaków z Zał. I DP, ponadto błędne są 
informacje o: błotniaku łąkowym, cietrzewiu, gadożerze, 
krasce, łabędziu krzykliwym oraz podgorzałce. Opis 
musi zostać zaktualizowany, stosownie do zawartości 
tabel 3.2.a i 3.2.b. 

• 4.3 Zagrożenia: - nieaktualne dane o budowie autostrad, 
brak danych o przekształcaniu ekstensywnego rolnictwa, 
zabudowie i wycinaniu starych drzewostanów.  

• 4.6 Dokumentacja – Źródła danych - niemal wszystkie 
pozycje nieaktualne, i na dodatek nie wykorzystane w 
poprzednich wersjach SDF. Z cytowanych tam pozycji 
należy pozostawić jedynie prace: Sikora et al. 2007, Wilk 
et al. 2010, oraz uzupełnić wykaz o literaturę faktycznie 
wykorzystaną przy tworzeniu PZO.  

6.2 Zarządzanie obszarem – dane nieaktualne. 

39  W opisywany obszarze występują liczne stanowiska roślin z 
Dyrektywy Siedliskowej oraz innych gatunków chronionych 
prawem krajowym, m.in. sasanka otwarta (Pulsatilla patens), 
skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus), leniec 
bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum), etc. Wiele z nich rośnie 
na obszarach objętych proponowanym zadaniami ochronnymi 
(m.in. okolice wsi Sarnetki ze stanowiskiem S. hirculus). 
Potencjalnie zatem, niektóre z proponowanych zabiegów mogą 
także wpływać na te populacje. Na przykład zbyt późne koszenie 
(działanie 36 prowadzone dla ochrony stanowisk derkacza lub 69 
dla kszyka), prowadzone w np. w sierpniu, może negatywnie 

Marcin Zych, 
recenzent 

Sporządzany obecnie Plan Zadań Ochronnych 
dla obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja 
Augustowska PLH 200005 będzie miał za 
zadanie ustalenie priorytetów ochrony oraz 
ocenę który gatunek jest cenniejszy w kwestiach, 
gdy działania ochronne są sporne dla kilku 
gatunków. 
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wpływać na zawiązywanie nasion przez skalnice torfowiskową, 
która kwitnie właśnie pod koniec lata. Należałoby zatem 
odpowiednio zoptymalizować termin koszenia (i zapisać to w 
planie), aby zarówno populacje ptaków, jak i roślin były 
odpowiednio chronione. Szczęśliwie takie potencjalnie „kolizyjne” 
sytuacje są pojedyncze, a po analizie proponowanych zabiegów 
wydaje się, że generalnie nie powinny mieć one negatywnego 
wpływu na gatunki roślin, a w wielu przypadkach, gdzie np. na 
terenach zajmowanych przez zbiorowiska mszyste proponuje się 
zabiegi mające zapobiegać naturalnym procesom sukcesji (np. 
koszenie), mogą nawet wpływać na nie w sposób pozytywny. Dla 
celów naukowych oraz ochroniarskich warto jednak w takich 
przypadkach monitorować konkretne populacje. 

40 Strona 40 – brak informacji o uproszczonych planach urządzenia 
lasu i prognozie ich oddziaływania na środowisko: Czy te 
dokumenty mogą mieć negatywny wpływ na przedmioty 
ochrony? Czy w skład PZO wchodzą tylko lasy skarbu Państwa? 
Z tabeli 29 to nie wynika. 

Janusz Czerepko, 
recenzent 

Na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza 
Augustowska PLB 200002 lasy nie należące do 
Skarbu Państwa zajmują znikomą powierzchnię 
w stosunku do ogółu lasów. Nieliczne posiadają 
aktualny uproszczony plan urządzenia lasu. 
Wpływ działań podejmowanych na terenie lasów 
niepaństwowych uznano za znikomy dla 
populacji przedmiotów ochrony na obszarze. 
Działania zaplanowane na gruntach prywatnych 
(w tym lasach), których lokalizacja opiera się na 
działkach ewidencyjnych, winny być 
uwzględniane podczas nowo powstających 
uproszczonych planów urządzenia lasu.  

41 Strona 65 pkt. 3. – proponuję zmienić na: nieniszczenie tam 
bobrowych i powstających przez to rozlewisk. Chodzi tu przede 
wszystkim o zakaz niszczenia tam, a tym samym ostoi bobra ‐ 
rozlewisk. 

Janusz Czerepko, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Niszczenie tam 
bobrowych zazwyczaj nie jest skuteczne ze 
względu na szybkie odbudowywanie tamy przez 
bobry. Ze względu na ochronę m.in. bociana 
czarnego priorytetowe znaczenie ma utrzymanie 
obecności rozlewisk, a mniejsze znaczenie ma 
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sposób, w jaki zostanie to dopełnione. 

42 Strona 65 pkt. 5. – proponuję zapis: Utrzymywanie w 
nadleśnictwach udziału co najmniej (podać aktualny udział w %) 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat. Udział procentowy d‐

stanów w wieku pow. 120 lat jest bardziej jednoznaczny. 

Janusz Czerepko, 
recenzent 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000. Siedliska gatunków nie 
ograniczają się do zasięgów nadleśnictw i 
powinny być traktowane całościowo. Ze 
względu na możliwe fluktuacje udziału 
drzewostanów przechodzących do starszych klas 
wieku, planowanie na poziomie każdego 
nadleśnictwa z osobna utrzymania określonej 
wielkości procentowej jest bezzasadne w 
dłuższej perspektywie czasu. Utrzymanie udziału 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
całości obszaru pozwala na jednoczesną ochronę 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarach najodpowiedniejszych dla nich i 
gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. Z analizy klas wieku 
przedstawianej na spotkaniach ZLW dla całej 
Puszczy Augustowskiej wynika, iż udział tychże 
drzewostanów będzie sukcesywnie wzrastał w 
perspektywie co najmniej 20 lat. 

43 Strona 67 pkt. 9. – proponuję zapis: Zachowanie płatów 
starodrzewów w wieku 140 lat i starszych przylegających do 
brzegów jezior, rzek, Kanału Augustowskiego o szerokości min. 
20‐40m. 

Janusz Czerepko, 
recenzent 

Uwaga uwzględniona. 

44 Strona 90, dolny wiersz, trzecia kolumna: zmienić na liczby. 
Podobnie strona 91 i 92. 

Janusz Czerepko, 
recenzent 

Uwaga niezrozumiała, we wskazanej lokalizacji 
nie ma możliwości zmian. 

45 W tabeli 1.2 należy wskazać podstawy do wyłączenia terenu Klub Przyrodników, Uwaga nieuwzględniona. Rozdzielenie 
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Wigierskiego Parku Narodowego. W projekcie zarządzenia 
RDOŚ należy usunąć informację o finansowaniu planu ochrony 
WPN z projektu POIiŚ, niezgodną z zasadami techniki 
legislacyjnej. 

Robert Stańko sporządzenia Planu dla PA wynika z tego, że dla 
części obszaru, który pokrywa się z terenem 
parku narodowego tworzony jest Plan Ochrony. 
Dla pozostałej części opracowano Plan Zadań 
Ochronnych. 
Nieobejmowanie parku w PZO wynika zatem z 
tego, że dla tego obszaru równolegle 
sporządzany jest Plan Ochrony. Projekt 
obejmuje cały teren Puszczy Augustowskiej, bez 
pominięcia żadnego fragmentu, a jedynie została 
zróżnicowana forma przygotowywanych 
dokumentów.  

46 Czy na pewno nie ma potrzeby uzupełnienia SDF o nie wpisane 
do niego wcześniej, a występujące w obszarze gatunki ptaków 
migrujących? Podstawą do prawidłowego wypełnienia SDF 
powinno być regularne występowanie w terenie gatunków 
ptaków z załącznika 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska w 
sprawie OSO (załącznik obejmuje nie tylko gatunki ptaków z 
zał. I dyrektywy, ale także gatunki ptaków migrujących). Każdy 
z tych gatunków (nawet np. ziębę) należałoby wpisać do SDF – 
gatunki z załącznika I dyrektywy ptasiej w pozycji 3.2a, 
pozostałe gatunki w poz. 3.2b – nadając im ocenę A, B lub C 
(gdy obszar jest znaczący dla gatunku) lub D (gdy obszar  nie 
jest znaczący dla gatunku). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona.  
Art. 4 Dyrektywy Ptasiej mówi: 
1. Gatunki wymienione w załączniku I podlegają 
specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich 
naturalnego siedliska w celu zapewnienia im 
przetrwania oraz reprodukcji na obszarze ich 
występowania. (...) 
2. Państwa członkowskie podejmują podobne 
środki w odniesieniu do regularnie 
występujących gatunków wędrownych 
niewymienionych w załączniku I, mając na 
uwadze potrzebę ich ochrony w ramach 
morskiego i lądowego obszaru geograficznego, 
do którego niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie, w odniesieniu do obszarów ich 
wylęgu, pierzenia i zimowania oraz miejsc 
postoju wzdłuż ich tras migracji. W tym celu 
państwa członkowskie zwracają szczególną 
uwagę na ochronę terenów podmokłych, w 
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szczególności tych o znaczeniu 
międzynarodowym. 
Biorąc pod uwagę powyższe, uznano, iż gatunki 
te, mimo, iż populacja ich na danym obszarze 
jest uważana za znaczącą, nie wymagają 
specjalnej ochrony. W SDF powinny znaleźć się  
gatunki, dla których obszar jest szczególnie 
ważny. Wydłużanie listy gatunków, które nie 
wymagają specjalnej troski (żadnych zabiegów 
ochronnych) i nie są gatunkami priorytetowymi 
nie jest w tym przypadku zasadne. 

47 • W tabeli 2.5 proszę wyraźnie odróżnić plany urządzania 
lasu poddane strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko w ramach której została wykonana prognoza 
oddziaływania na środowisko, od planów do których 
została wykonana „prognoza” do już zatwierdzonych 
planów, w toku ich realizacji (w tym drugim przypadku 
nie można twierdzić, że plan został poddany strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga uwzględniona. Strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko zatwierdzoną 
przez Ministra Środowiska posiada 
Nadleśnictwo Głęboki Bród. Pozostałe 
nadleśnictwa posiadają uproszczone oceny 
odziaływania na środowisko. 

48 Jeżeli w związku z art. 28 ust. 11 pkt 3a ustawy o ochronie 
przyrody wyłączono teren nadleśnictwa (Głęboki Bród?) z 
formułowania zapisów PZO, to: 

a) Musi być to wskazane w tab 1.2 dokumentacji 
(ustalenie terenu objętego planowaniem) oraz w 
tekście  zarządzenia RDOŚ (§1 pkt 2 – określenie 
terenu, dla którego  ustanawia się plan zadań 
ochronnych). 

Powinna być to przesłanka do wskazania konieczności 
sporządzenia planu ochrony dla terenu tego nadleśnictwa. 
Strategiczna ocena oddziaływania planu urządzania lasu na 
środowisko zapewnia tylko, że plan ten nie wpłynie negatywnie 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Nie wyłączono z 
planowania obszaru żadnego z nadleśnictw. 
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na obszar Natura 2000. Nie zapewnia jednak, że plan ten jest 
planem zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony  
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 (do tego nie 
wystarcza brak negatywnego wpływu, ale potrzebny jest 
niekiedy wpływ pozytywny i specjalne działania ochronne). 
Sporządzenie planu ochrony pozostaje w obecnym stanie 
prawnym jedynym sposobem zapewnienia „zaplanowania 
ochrony obszaru Natura 2000” na terenie odpowiedniego 
nadleśnictwa. 

49 Działanie ochronne ,,zwalczanie norki amerykańskiej” – 
rozważyć termin. Jak wynika z badań w innych obszarach, nawet 
intensywne wyłapywanie norek może tylko czasowo, na kilka 
tylko tygodni obniżyć ich liczebność i presję na ptaki. Czy nie 
należałoby więc prowadzić tego działania przede wszystkim tuż 
przed lub i w sezonie lęgowym ptaków a nie jesienią? 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga uwzględniona. 

50 Działanie ochronne „utrzymanie udziału starodrzewi. ponad 120 
letnich na obecnym poziomie" - w dokumentacji i w zarządzeniu 
należy wskazać konkretnie, jaki to jest obecny poziom (w 
hektarach lub w % powierzchni leśnej). Jest to konieczny 
wymóg zasad techniki legislacyjnej - akt prawny nie może 
odwoływać się do niedookreślonych informacji. Ze względów 
operacyjnych (zapis będzie realizowany przez planowanie 
urządzeniowoleśne nadleśnictw) należy wymagać, by 
powierzchnia starodrzewi była zachowana w każdym z 
nadleśnictw, a nie tylko w skali całego obszaru Natura 2000. 
Należy także rozważyć, czy w którymś z nadleśnictw 
powierzchnia drzewostanów starych (ponad 120-letnich) nie 
wymagałaby jednak zwiększenia w stosunku do stanu obecnego 
(a jeżeli tak jest, jakie są uwarunkowania urządzeniowoleśne do 
takiego zwiększenia, np. aktualna struktura klas wieku). Jeżeli 
nie ma takiej potrzeby, należy w dokumentacji PZO uzasadnić, 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony w obszarze 
Natura 2000. Siedliska gatunków nie ograniczają 
się do zasięgów nadleśnictw i powinny być 
traktowane całościowo. Ze względu na możliwe 
fluktuacje udziału drzewostanów 
przechodzących do starszych klas wieku, 
planowanie na poziomie każdego nadleśnictwa z 
osobna (utrzymania określonej wielkości 
procentowej) jest bezzasadne w dłuższej 
perspektywie czasu. Utrzymanie udziału 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
całości obszaru pozwala na jednoczesną ochronę 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarach najodpowiedniejszych dla nich i 
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dlaczego obecny udział starodrzewi jest wystarczający (i jaki w 
każdym z nadleśnictw jest on konkretnie). 

gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. Z analizy klas wieku 
przedstawianej na spotkaniach ZLW dla całej 
Puszczy Augustowskiej wynika, iż udział tychże 
drzewostanów będzie sukcesywnie wzrastał. 

51 b) Wyłączeniu z użytkowania (a nie tylko ograniczeniu 
użytkowania) powinny podlegać co najmniej 
wszystkie drzewostany 140-letnie i starsze (zbyt 
wysoki jest proponowany próg 150 lat). Oznacza to, 
że wyłączenie z gospodarczego użytkowania całych 
drzewostanów z tytułu wieku dotyczyłoby ok. 8% 
powierzchni leśnej - co wydaje się odpowiednie (w 
połączeniu z pozostawianiem do zestarzenia się kęp i 
grup drzew w innych drzewostanach, jako elementu 
wewnętrznej struktury drzewostanów). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Zapis został 
wypracowany podczas konsultacji na 
spotkaniach ZLW. Ponadto drzewostany w 
wieku 140 lat są chronione wzdłuż brzegów 
jezior i cieków wodnych. Zabezpieczony został 
także stały udział drzewostanów w wieku od 120 
lat. 

52 Zapisy o ochronie drzewostanów nad brzegami wód są naszym 
zdaniem niewystarczające. W strefach 20-40 m przylegających 
do brzegów jezior, rzek i Kanału Augustowskiego powinny w 
ogóle być zachowane wszystkie drzewostany, a nie tylko starsze 
niż 140-letnie. Powinno to dotyczyć także starych drzewostanów 
przylegających do torfowisk z oczkiem wody (to są także 
potencjalne siedliska lęgowe gągoła). Drzewostany stare, ponad 
120-letnie (mniej więcej od wieku drzew 120 lat powstawanie 
dziupli staje się intensywne), a także inne drzewostany z dużym 
udziałem drzew dziuplastych dogodnych dla gągoła i nurogęsi, 
powinny być wyłączone w znacznie szerszym pasie - 500 m od 
brzegów jezior, rzek i Kanału Augustowskiego - dziuple w tej 
odległości od wód wciąż mogą być intensywnie wykorzystywane 
przez gągoła i nurogęś. Drzewostany ponad 140-letnie powinny 
być wyłączone w całej Puszczy (patrz postulat wyżej). 
Zaznaczam, że sprawy nie załatwia sama ochrona drzew 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Gągoł i nurogęś są 
gatunkami, których populacja na terenie Puszczy 
Augustowskiej jest wysoka. Zabezpieczenie 
drzewostanów nad brzegami brzegów jezior, 
rzek i Kanału Augustowskiego daje w 
kontekście całego obszaru znaczną 
powierzchnię. Drzewa dziuplaste są także 
chronione na obszarze puszczy w ramach innych 
działań, co łącznie powinno stworzyć 
wystarczające powierzchnie dogodnych siedlisk 
dla tych gatunków.  
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aktualnie dziuplastych - bierna ochrona starych drzewostanów w 
pobliżu wód jest potrzebna, by umożliwi ć powstawanie nowych 
dziupli w przyszłości. Odpowiedniej wielkości dziuple mogą 
wykształcić się tylko w drzewach starych, dlatego ich 
pozostawianie jest szczególnie ważne. 

53 Ponawiam poprzednio już zgłaszany wniosek, by w obszarze 
Natura 2000 wymagać pozostawiania na zrębach co najmniej 7-
10%. drzewostanu w formie kęp, a nie tylko standardowe 5%. 
Pozytywnie przyjmuję sugestię wielkość kęp była „Min. 6 arów 
z dążeniem do 15 arów", ale sugeruję bardziej konkretny zapis, 
np. „min. 10 arów". Inaczej nie jest jasne, na czym ma polegać 
„dążenie do..." - co stoi na przeszkodzie, by wielkość docelową 
wdrożyć od zaraz? Wnoszę też, by wyraźnie zastrzec, że kępy 
mają być pozostawiane we wszystkich rodzajach rębni - nawet 
jeśli taka jest obecnie praktyka w RDLP Białystok, to nie wynika 
ona z aktualnych Zasad Hodowli Lasu i powinna być utrwalona 
zapisem planistycznym. 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Zaplanowane działanie 
jest właściwe. Nie ma potrzeby rozszerzania jego 
zakresu. Nie przedstawiono badań dowodzących, 
iż powierzchnia 6 arowa nie spełnia swych 
funkcji, w szczególności jeśli docelowo z 
sąsiednich powierzchni zrębowych mogą 
powstawać kępy o powierzchni do 0,5 ha. 
Należy pamiętać, iż na terenie Puszczy 
Augustowskiej wprowadzono zapisy chroniące 
całe drzewostany starszych klas wieku, a 
pozostawianie kęp jest działaniem 
uzupełniającym. 

54 Dla dzięcioła białogrzbietego istotnym elementem siedliska jest 
ilość martwego drewna liściastego. Dla pozostałych gatunków 
dzięciołów obecność drzew martwych i zamierających jest także 
ważnym czynnikiem siedliskowym, mimo pewnych różnic w 
reakcji poszczególnych gatunków na ten czynnik. W obecnym 
projekcie planu zapisy dotyczące pozostawiania martwego 
drewna wprowadzono tylko przy dzięciole trójpalczastym. 
Należy rozszerzyć je na pozostałe gatunki dzięciołów i 
skonkretyzować, np. określając, że długofalowym celem 
powinno być dojście do zasobów > 20 m3 martwego drewna /ha, 
z udziałem >5 kłód lub pni grubszych niż 50 cm i dłuższych niż 
3 m na ha lasu (wskaźniki przez analogię do uzgodnionych z 
GIOS z udziałem DGLP wskaźników właściwego stanu leśnych 
siedlisk przyrodniczych). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Obszary wokół 
stanowisk gatunku zostały objęte działaniami 
ochronnymi, co spowoduje wzrost ilości 
martwego drewna. Na pozostawianie martwego 
drewna w siedliskach gatunku zwrócono także 
uwagę przy działaniach skierowanych na 
ochronę dzięcioła trójpalczastego, czyli w 
przypadku gatunków, dla ochrony których ma to 
szczególne znaczenie. 
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55 Poprzednio formułowany nasz wniosek o wyłączenie z 

użytkowania wszystkich drzewostanów na siedliskach 
hydrogenicznych jest , wbrew pozorom, ważny także dla ptaków, 
a nie tylko dla siedlisk przyrodniczych. Stworzy on sieć 
powierzchni leśnych, na których struktura lasu - nie będąc 
kształtowana - stopniowo naturalni się; szczególnie tam 
nagromadzą się też zasoby drzew martwych i rozkładającego się 
drewna. Jest to ważne dla niektórych gatunków ptaków. Dlatego 
wniosek powinien być uwzględniony także w planie zadań 
ochronnych obszaru ptasiego, a nie tylko siedliskowego. 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Dokładna analiza i 
sposoby ochrony tych siedlisk, będzie możliwa 
podczas sporządzania Projektu PZO obszaru 
Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH 200005. 
Obecnie zwrócono uwagę na te siedliska w 
miejscu występowania gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony, co w efekcie pozwala na 
ochronę znacznej powierzchni tychże siedlisk. 

56 Działanie ochronne „utrzymanie powierzchni trzcinowisk" - 
zapisać „utrzymanie powierzchni trzcinowisk i ich warunków 
wodnych". Warunki wodne trzcinowiska to kluczowy czynnik 
dla ptaków - trzcinowisko zachowane, ale przesuszone nie jest 
dogodne dla przedmiotów ochrony. 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga uwzględniona. 

57 Działanie ochronne „nie lokalizowanie nowych dróg" - dodać, że 
również nie modernizowanie/rozbudowywanie dróg istniejących. 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Forma działania 
została wypracowana podczas dyskusji na 
spotkaniach ZLW. 

58 Nie koszenie łąk „do środka" przenieść do działań 
obligatoryjnych. Działanie to nie jest trudne do wdrożenia i nie 
generuje kosztów, nie jest konieczne płacenie rolnikom za jego 
wdrażanie - a może znacząco ograniczyć śmiertelność derkaczy. 
W naszej opinii działanie to powinno w ogóle być standardowym 
elementem minimalnych norm gospodarowania na łąkach. 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Wg stanowiska 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do 
działań obligatoryjnych należą: 
1) Zachowanie siedlisk przyrodniczych i siedlisk 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony 
położonych na trwałych użytkach zielonych, 
2) Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-
pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków 
zielonych.  
Działania fakultatywne dotyczą czynności 
wymagających od rolników zmiany sposobu 
gospodarowania bądź wykonywania 
dodatkowych zadań zapisanych w PZO. 
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Koszenie od środka jest wymagane w momencie 
przystąpienia rolnika do programów 
rolnośrodowiskowych. Biorąc pod uwagę 
powyższe, obecnie nie ma możliwości wpisania 
tegoż działania jako obligatoryjnego.  

59 Przedmiotem monitoringu na Czarnej Hańczy i kanale 
Augustowskim powinien być nie tylko ruch turystyczny, ale i 
jego oddziaływanie na ptaki. Dopisać, że w przypadku 
negatywnego oddziaływania na ptaki ograniczyć ruch 
turystyczny czasowo lub ilościowo. 
Automatyczne liczniki turystów jak dotąd nie sprawdzają się na 
szlakach kajakowych (doświadczenia z Drawieńskiego Parku 
Narodowego - próby pomiaru w ten sposób liczby kajakarzy jak 
dotąd nie udają się).  
Wydaje się, że na Czarnej Hańczy już obecnie należałoby 
wprowadzić ograniczenia ruchu kajakowego. Na spotkaniach 
prezentowana była informacja, że „ruch kajakowy na Czarnej 
Hańczy już obecnie osiągnął niepokojące rozmiary, jednak nie 
ma narzędzi prawnych do jego ograniczenia". Zwracam uwagę, 
że bezradność w tym temacie (w tym także brak narzędzi 
prawnych) oznaczałaby naruszenie przez Polskę obowiązku 
wynikającego z art. 6(2) dyrektywy siedliskowej. Proszę o 
rozważenie następujących rozwiązań: 
Być może wystarczające byłyby ograniczenia adresowane nie do 
powszechnego korzystania z wód i do kajakarzy, ale do 
działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu 
spływów i do podmiotów gospodarczych (organizatorów 
turystyki, organizujących wypożyczanie i transport kajaków), 
Być może potrzebne ograniczenia można, z wykorzystaniem 
podstawy prawnej art. 33 ustawy o ochronie przyrody, 
wprowadzić właśnie planem zadań ochronnych, mającym 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga uwzględniona. 
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przecież rangę aktu prawa miejscowego, 
W braku innych rozwiązań, możliwe jest uznanie Czarnej 
Hańczy za rezerwat przyrody, co daje możliwość wprowadzenia 
regulacji dotyczących ruchu turystycznego. 

60 Zachowanie miejsc gniazdowania gągoła i nurogęsi, oraz drzew 
dziuplastych także na gruntach prywatnych powinno być 
działaniem obligatoryjnym, a nie fakultatywnym. Wynika z 
obowiązującego prawa (siedliska gatunków chronionych). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Nie ma narzędzi 
prawnych do wyegzekwowania takiego działania 
jako obligatoryjnego. Na terenie Puszczy 
Augustowskiej starodrzewia należące do osób 
prywatnych stanowią niewielki odsetek siedlisk 
gatunku, który dla zabezpieczenia całości 
populacji tych gatunków na terenie Ostoi ma 
znikome znaczenie.  

61 W przypadku głuszca, „obszary czynnych tokowisk" powinny 
być w ogóle wyłączone z typowych zabiegów gospodarczo-
leśnych i wykonywane na nich powinny być tylko działania 
wynikające z ochrony czynnej głuszca. Wyznaczane na 
podstawie przepisów o ochronie przyrody okresowe strefy 
ochronne należałoby w obszarze Natura 2000 traktować jako 
całoroczne, z zastrzeżeniem tylko wykonania w sposób nie 
płoszący głuszców, działań ochrony czynnej dla tego gatunku. W 
okresie toków i lęgów w promieniu 1 km od tokowisk 
należałoby unikać nie tylko pracy harwesterem, ale także 
wszystkich innych hałaśliwych czynności (także pracy pilarką). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga bezzasadna. Czynne tokowiska głuszca 
są obejmowane ochroną miejsc gniazdowania i 
rozrodu w postaci wyznaczenia stref ochrony 
gatunku. Niniejsze działania wykraczają poza 
obszar objęty strefą w celu skuteczniejszej 
ochrony gatunku. 

62 Działania ochronne dla głuszca, wynikające z Realizacja 
Krajowego Programu Ochrony Głuszca powinny być 
przeniesione do PZO. Zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, 
PZO jako akt prawa miejscowego nie może opierać się na 
odesłaniach do dokumentów nie będących źródłami prawa. 
Weryfikacja lokowanych działań z aktualnymi danymi 
odnoszącymi się do siedliska i drzewostanu w wydzieleniach 
leśnych powinna właśnie być dokonana w ramach prac nad PZO! 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Proponowane działania związane z 
optymalizacją siedliska i modyfikacją sposobu 
grodzenia upraw z Krajowego Programu 
Ochrony Głuszca zostały umieszczone w 
Projekcie Planu Zadań Ochronnych. Zabiegi w 
wydzieleniach leśnych trwają stale, dlatego zapis 
o konieczności ich weryfikacji gwarantuje 
poprawność wykonania działania, w momencie, 
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gdy będzie ono realizowane. 

63 Sóweczka i włochatka wymagają wg aktualnego prawa 
(rozporządzenie o ochronie gatunkowej) wyznaczania stref 
ochronnych. Wokół ich dziupli powinna być wyznaczana strefa 
50m, a nie tylko pozostawiana grupa najbliższych drzew. W 
planie należy zapisać: 
- jeżeli lokalizacja dziupli w areale lęgowym jest znana: 
nieingerencję w drzewostan w promieniu 50m od dziupli 
sóweczki i włochatki (nawet zanim RDOS wyznaczy strefę 
ochronną w drodze decyzji administracyjnej), jeżeli daje się 
zidentyfikować (np. po głosach) występowanie i prawdopodobna 
lęgowość gatunku ale nie udało się odnaleźć dziupli: 
wstrzymywanie cięć rębnych w całym potencjalnym areale do 
czasu zlokalizowania dziupli i wyznaczenia strefy ochronnej, a 
cięcia przedrębne poprzedzone upewnianiem się, że 
przeznaczone do wycinki drzewo nie jest dziuplaste. 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Na podstawie istniejących zapisów gatunek ma 
zapewnioną wystarczającą ochronę. 
Pozostawienie grupy najbliższych drzew wokół 
dziupli daje gwarancję ochrony dziuplaków, 
nawet jeśli nie zostanie potwierdzona lęgowość 
gatunku wymagającego ochrony strefowej. 

64 W przypadku dziuplaków, słuszna jest weryfikacja ich 
występowania w każdym wydzieleniu przeznaczanym do rębni, 
ale powinno to dotyczyć także trzebieży późnych. Należy 
wyraźnie zapisać, że w przypadku stwierdzenia tych gatunków, 
zabieg w całym wydzieleniu powinien zostać przesunięty poza 
okres lęgowy, ale nawet w okresie nielęgowym powinien być 
wykonany z bezwzględnym pozostawieniem drzew dziuplastych 
z ich bezpośrednim sąsiedztwem (gatunki niestrefowe) lub z 
pozostawieniem stref w promieniu 50 m (sóweczka, włochatka). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Dziuplaki w Puszczy 
Augustowskiej zakładają gniazda w 
drzewostanach w późniejszym wieku niż w 
innych regionach kraju ze względu na dużą 
smukłość drzewostanów . Drzewostany w wieku 
rębnym mają zatem decydujące znaczenie dla 
zachowania dziuplaków. Podczas trzebieży 
późnych, jak i w przypadku innych zabiegów 
drzewa dziuplaste będą pozostawiane (działanie 
ochronne wynikające z PZO). 

65 Popieramy wskazania do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, ale powinny być bardziej 
konkretne. W szczególności, „ograniczając możliwość zabudowy 
rozproszonej" należy wskazać, jakie powinny być szczegóły tego 
ograniczenia — wskazać teren, na jakim zabudowa w ogóle nie 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Uwaga nieuwzględniona. Istniejące zapisy 
wymuszą na samorządach lokalnych wykonanie  
szczegółowych ekspertyz dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego. W ramach 
PZO niemożliwe jest rzeczowe opracowanie do 
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powinna być lokalizowana, ew. wskazać teren na którym bez 
szkody dla obszaru mogłaby być lokalizowana z ograniczeniami 
i z jakimi. 

indywidualnych lokalizacji. 

66 Prosimy o rozważenie, czy narzędziem wdrażania rozwiązań 
ochronnych potrzebnych dla ochrony ptaków nie byłoby 
poszerzenie sieci rezerwatów przyrody w obszarze Natura 2000. 
Wprawdzie każde z ustaleń ochronnych można wdrożyć także 
bez ochrony rezerwatowej, ale uznanie za rezerwat przyrody 
skutkuje łatwym wprowadzeniem pakietu regulacji ochronnych, 
co może być przydatne. Status rezerwatu przyrody umożliwia w 
szczególności regulowanie ruchu turystycznego, jeżeli byłoby to 
potrzebne z punktu widzenia ochrony ptaków (dot. np. Czarnej 
Hańczy). 

Klub Przyrodników, 
Robert Stańko 

Podczas konsultacji nie została podniesiona taka 
potrzeba, ani przedstawione konkretne 
propozycje. W przypadku, gdy ochrona 
zaplanowana poprzez działania ochronne nie da 
pozytywnych rezultatów, należy rozważyć taką 
możliwość w przyszłości. 

67 Przedstawione w załączniku 4 cele działań ochronnych dla 
głuszca „utrzymanie gatunku na terenie Ostoi" zapisane są w 
sposób nieprecyzyjny, bez podania planowanej, docelowej lub 
choćby minimalnej liczebności na terenie Obszaru. Cele działań 
ochronnych dla głuszca podane są w sposób znacznie bardziej 
ogólny niż dla większości innych gatunków ptaków z SDF, dla 
których Wykonawca projektu podał docelowe lub minimalne 
liczebności. 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Uwaga nieuwzględniona. Zróżnicowanie ma 
uzasadnienie w liczebności i stanie populacji. W 
przypadku gatunków, gdzie lęgowych jest tylko 
kilka par, lub też w przypadku głuszca, 
wykazującego drastyczny spadek liczebności, 
sukcesem w okresie planowania będzie 
powstrzymanie spadku i utrzymanie gatunku na 
terenie Ostoi. 

68 Cele działań ochronnych dla cietrzewia (załącznik 4)., którego 
liczebność w Puszczy Augustowskiej w SDF oceniono na 0-4 
osobniki (czyli praktycznie wyginął) podane przez Wykonawcę 
brzmią następująco: „uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie 
ochrony, monitorowanie siedlisk pod kątem powrotu gatunku, 
odtworzenie siedlisk gatunku". Zapis taki jest niespójny z 
projektowanymi działaniami ochronnymi z załącznika 5, w 
którym wpisani program odtworzenia siedlisk i restytucji 
gatunku. W opinii KOK celem działań ochronnych powinno być 
odtworzenie siedlisk gatunku (jeżeli jest taka potrzeba) przy 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Uwaga uwzględniona. 
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równoczesnym przeprowadzeniu programu restytucji gatunku, 
co powinno zostać wpisane w załączniku 4 oraz 5. 

69 Projektowane w załączniku 5 działania ochronne dla głuszca 
związane z modyfikacją lub utrzymaniem metod 
gospodarowania obejmują tylko ograniczenie lokalizacji nowych 
dróg w promieniu 1 km od granicy czynnych tokowisk oraz 
zakaz pracy „harvesterem" w promieniu 1 km od tokowisk w 
okresie 1.02-31.06. Zdaniem Komitetu Ochrony Kuraków 
zaplanowane działania są dalece niewystarczające. W 
dokumencie brakuje zapisu dotyczącego konieczności 
wyznaczenia ostoi głuszca - terenu obejmującego oprócz 
tokowisk miejsca gniazdowania, wodzenia młodych, pierzenia i 
zimowania. W ostoi pewne partie starych drzewostanów, 
szczególnie w sąsiedztwie najważniejszych obszarów 
użytkowanych prze głuszce powinny zostać wyłączone z 
użytkowania rębnego. 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Uwaga częściowo uwzględniona. Uzupełniono 
zapis o konieczności wsiedlania osobników. 
Zaplanowana jest inwentaryzacja czynnych 
tokowisk, które powinny być zgodnie z prawem 
objęte ochroną w formie wyznaczenia strefy 
ochrony. 

70 Komitet Ochrony Kuraków proponuje modyfikację istniejącego 
zapisu, z uwzględnieniem biologii głuszca. Ptaki w rejonie 
zimowania, a zwykle później tokowania i gniazdowania 
zaczynają się gromadzić już od początku okresu śnieżnego zimy. 
Prace w samej ostoi nie po-winny być realizowane kombajnami 
do pozyskiwania drewna typu „harvester" oraz z większym 
ograniczeniem czasowym przynajmniej do 31 lipca (wodzenie 
piskląt słabo latających). Załamanie augustowskiej subpopulacji 
głuszca świadczy o tym, że dotychczasowe działania ochronne 
były niewystarczające dla tego gatunku — konieczne jest więc 
zwiększenie zakresu i terminów działań ochronnych. 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Uwaga uwzględniona. 

71 Zawarte w PZO działania z zakresu ochrony czynnej zawierają 
wyłącznie zapisy z Krajowego Programu Ochrony Głuszca, 
który nie jest dokumentem zatwierdzonym przez organy ochrony 
przyrody (Ministerstwo Środowiska, GDOS) i obecnie 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Uwaga częściowo uwzględniona. Krajowy 
Program Ochrony Głuszca zawiera 
kompleksowe działania odnoszące się do 
Puszczy Augustowskiej i konkretne propozycje 
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wymagającym uzupełnień i poprawek. W związku z tym zapisy 
w Planie muszą uwzględniać wyniki wszystkich najnowszych 
opracowań zrealizowanych w ostatnich latach na tym terenie 
(Brzeziecki et al. 2007, Brzeziecki et al. 2011, Brzeziecki et al. w 
druku, Zawadzka i Zawadzki 2008, Zawadzka etat. 2011). 

działań w określonych miejscach. Zabiegi w 
wydzieleniach leśnych trwają stale, dlatego zapis 
o konieczności ich weryfikacji ma gwarantować 
poprawność wykonania działania, w momencie, 
gdy będzie ono realizowane. Uwzględniono 
także działania z ,,Projektu czynnej ochrony 
nizinnych populacji głuszca...”. 

72 W projekcie PZO brak jest zaleceń rozpoczęcia akcji 
restytucyjnych głuszca do Puszczy Augustowskiej. Obecnie, 
przy liczebności podanej w SDF (tylko 30-40 szt.) translokacja 
osobników jest niezbędna. Brak takiego zapisu jest szczególnie 
istotny w kontekście zatwierdzenia na lata 2012-2018 przez 
fundusz LIFE+ ,Projektu czynnej ochrony nizinnych populacji 
głuszca w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej", w 
ramach którego zaplanowane są wsiedlania głuszca do Puszczy 
Augustowskiej (pozytywna opinia KOK z 2011 roku). Wyniki 
badań genetycznych i populacyjnych głuszca w Puszczy 
Augustowskiej wskazują, ze gatunek ten bez zasiedlania 
osobnikami z zewnątrz wyginie w najbliższych latach w Puszczy 
Augustowskiej. 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Uwaga uwzględniona. Działanie dotyczące 
wsiedlania przez pomyłkę nie znalazło się w 
ostatecznej wersji dokumentu. 

73 Zawarte w PZO zalecenia z Krajowego Programu Ochrony 
Głuszca dotyczą zamiany zwarcia drzewostanów i udziału 
podszytów na powierzchni łącznej ponad 1000 ha. Komitet 
Ochrony Kuraków wyraża obawę, że realizacja tych zaleceń 
może negatywnie wpłynąć na sytuację głuszca, m.in. poprzez 
płoszenie ptaków przy wykonywaniu trzebieży na dużych 
powierzchniach oraz poprzez zmiany warunków świetlnych, 
skutkujące np. rozwojem trzcinnika, orlicy pospolitej lub innych 
gatunków roślin negatywnie przekształcających środowisko 
głuszca. Potrzebna jest szczegółowa weryfikacja „na gruncie" 
zawartych zleceń dotyczących zmiany zwarcia i udziału 

Komitet Ochrony 
Kuraków, Małgorzata 
Piotrowska 

Zapis o konieczności ich weryfikacji ma 
gwarantować poprawność wykonania działania, 
w momencie, gdy będzie ono realizowane. 
Weryfikacja ,,na gruncie” może wykazać 
mniejszą powierzchnię realizacji działań. Należy 
zwrócić uwagę, iż powierzchnia ta rozłożona jest 
na różne części Puszczy Augustowskiej, co w 
stosunku to tak dużego kompleksu nie jest 
znaczącą wielkością. Twórcy Krajowego 
Programu brali pod uwagę konieczność 
niedopuszczenia do nadmiernego prześwietlenia 
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podszytu. drzewostanu oraz prace po sezonie wylęgu i 

wodzenia młodych. 
74 W całej dokumentacji PZO, w projekcie zarządzenia oraz w 

projekcie korekty SDF — wskazane jest skorygowanie pisowni 
nazw obszarów Natura 2000. Zgodnie z wytycznymi RDOŚ 
wskazane jest przyjęcie następującej kolejności: obszar Natura 
2000 — nazwa — kod, np. obszar Natura 2000 Puszcza 
Augustowska PLB200002; 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

75 W punkcie 1.2 ustalając teren objęty PZO sprawdza się 
przesłanki. o których mowa w art. 28 ust. 11 ustawy o ochronie 
przyrody (zgodnie z nosy. MŚ), a więc — czy obszar Natura 
2000 pokrywa się z obszarem PN. PK lub rezerwatem, dla 
których ustanowiono PO lub zadania ochronne uwzględniające 
zakres naturowy. Wpisy w tabeli powinny więc dotyczyć tylko 
takich form ochrony przyrody jak - park narodowy, park 
krajobrazowy i rezerwat przyrody. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

76 W tabeli punkcie 2.6 brakuje odniesienia do zakresu prac 
terenowych. Zgodnie z wytycznymi GDOŚ wskazane jest 
podanie ogólnego zakresu prac, liczby punktów pomiarowych, 
terminów wykonania prac, itp. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. Prace terenowe na 
terenie obszaru Puszczy Augustowskiej nie były 
wykonywane w ramach wykonywania PZO. 
Dane te pochodzą z opracowania i obserwacji 
sporządzonych przed przystąpieniem do 
sporządzania Projektu. 

77 Zgodnie z wytycznymi, jeżeli dwa lub trzy parametry- są 
ocenione jako XX, to ocena globalna tez powinna być XX. W 
tabeli nr 3 należy więc zweryfikować ocenę ogólną stanu dla 
gatunku - gadożer. Zmianę tę należy uwzględnić także w tabeli 
w punkcie 5. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

78 Należy rozważyć dla gatunków kropiatka i zielonka zmianę 
parametru szanse zachowania na XX uraz zweryfikować ocenę 
ogólną na XX. W dokumentacji zapisano: „brak dokładnych 
danych i ocen porównawczych". 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 
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79 W tabeli nr 6 w zakres niektórych działań został określony zbyt 

ogólnie i nieprecyzyjnie Poniżej przedstawiono przykłady, 
• działanie dotyczące błotniaka stawowego (działanie nr 18): nie 
jest czytelne, kto jest podmiotem odpowiedzialnym za działanie - 
RZGW, WZMiUW, ARR (Agencja Rynku Rolnego?) czy też 
właściciele i zarządcy gruntów; 
• działanie dotyczące zielonki (działanie fakultatywne nr 32) 
„Powstrzymanie sukcesji na terenach otwartych nad brzegami 
rzek i jezior w miejscach występowania gatunku" - wskazane jest 
określenie, o jakie dokładnie prace chodzi (np. czy ma być 
odkrzaczanie a potem koszenie, czy też tylko samo koszenie; czy 
dopuszcza się wypas; jaką należy przyjąć metodę koszenia; jakie 
są terminy koszenia, itp.); 
• działanie obligatoryjne dotyczące dubelta (działanie nr 40) 
„Nie dopuszczenie do obniżenia poziomu wód gruntowych na 
skutek celowego działania" - wskazane jest określenie, o jakie 
odkładnie prace chodzi (np. czy można prowadzić bieżącą lub 
gruntowną konserwację rowów melioracyjnych); 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Odpowiedzialnym za działanie jest właściwa 
jednostka w zakresie swoich wpływów. 
Siedliska tego gatunku zazwyczaj położone są na 
styku obszarów wodnych i sąsiadujących 
gruntów. Za część siedlisk błotniaka 
odpowiadają takie instytucje jak RZGW, 
WZMiUW, ANR (zapis ARR był błędny), 
natomiast na gruntach prywatnych 
odpowiedzialni są właściciele gruntów. 
Zakres prac uzależniony jest od konkretnej 
powierzchni. Nie są znane wszystkie stanowiska 
gatunku, więc postawienie sztywnych zasad 
niesie niebezpieczeństwo braku indywidualnego 
podejścia do każdej powierzchni. 
Celem nadrzędnym jest niedopuszczenie do 
obniżenia wód gruntowych, a więc celowe 
odwodnienie terenu. Sposobów w jaki może do 
tego dojść może być kilka. Wszelkie prace, jakie 
nie spowodują takiego efektu mogą być 
wykonywane.  

80 W tabeli nr 6, działanie dotyczące orlika krzykliwego (działanie 
obligatoryjne nr 21) termin koszenia powinien pojawić się tylko 
w działaniu fakultatywnym. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

81 W tabeli nr 6, sugeruję bardziej sprecyzować działanie 
„.Wykonanie działań zabezpieczających funkcjonowanie 
zbiornika wodnego - jezioro Basen". Wskazane jest określenie. o 
jakie dokładnie prace chodzi. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga niezrozumiała. Nie istnieje takie 
działanie. 

82 Prawidłowy zapis w § 2 Zarządzenia powinien brzmieć: „Opis 
granic obszaru w formie współrzędnych geograficznych 
punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 
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płaskich prostokątnych „1992" stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia". 

83 Prawidłowy zapis w § 8 Zarządzenia powinien brzmieć: 
„Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego". 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

84 Odnośnie załącznika nr 5 do zarządzenia — zgodnie z 
wytycznymi GDOŚ, tabela działań ochronnych nie powinna 
zawierać informacji na temat szacunkowych kosztów wykonania 
działań oraz źródła finansowania działań. Informacje takie nie 
zawsze są możliwe do określenia i mogą ulegać zmianom w 
okresie obowiązywania PZO. Wskazane jest pozostawienie tych 
informacji tylko w dokumentacji PZO, natomiast należy usunąć 
je z zarządzenia. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

85 Zgodnie z wytycznymi GDOŚ w tabeli działań ochronnych 
(załącznik nr 5 do zarządzenia) powinny znaleźć się także 
działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony 
oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych. W 
projekcie dokumentacji PZO zaplanowane zostały działania 
dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony (tabela nr 7), 
natomiast nie ujęto tych działań w projekcie zarządzenia. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Projekt zarządzenia wykonano zgodnie z SIWZ. 
Zawartość jego wynika z szablonu projektu 
dokumentacji planu i szablonu projektu 
zarządzenia przekazanego przez Zamawiającego. 

86 Zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania standardowego 
formularza danych (wytyczne GDOŚ), w punkcie 4.2 należy 
uzasadnić nadane oceny dla gatunków ptaków wraz ze 
wskazaniem źródła danych; 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

87 W punkcie 4.3 SDP zbyt ogólnie przedstawiono zagrożenia dla 
przedmiotów ochrony. Wskazane jest uzupełnienie tego punktu o 
informacje na temat zagrożeń, jakie zostały ujęte w punkcie 4 
dokumentacji PZO; 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 

88 W punkcie 6.2 SDP źle określono sprawującego nadzór nad 
obszarem Natura 2000. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

Uwaga uwzględniona. 
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w Białymstoku 

89 Z uwagi na powtarzający się zapis w projekcie PZO, iż 
,,podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie" działań 
ochronnych jest właściwe nadleśnictwo oraz obowiązujące  tej 
kwestii przepisy prawne: 
- Art. 32 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody - na terenie 
zarządzanym przez PGL LP, na którym znajduje się obszar 
Natura 2000, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje 
samodzielnie miejscowy Nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami 
planu urządzenia lasu, 
- Art. 39 ustawy o ochronie przyrody - źródłem finansowania 
kosztów związanych z wdrożeniem funkcjonowaniem sieci 
obszarów Natura 2000 są środki Wspólnoty, budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków 
NFOŚiGW i WFOŚiGW (nie zostały wymienione środki własne 
LP), 
- Art. 54 pkt 5 ustawy o lasach - LP otrzymują dotacje celowe z 
budżetu państwa na zadania zlecone przez administrację 
rządową, m.in. na sprawowanie nadzoru nad obszarami 
wchodzącymi w skład sieci N2000, nie ma możliwości 
finansowania tych zabiegów ze środków własnych nadleśnictwa 
(nie są elementami gospodarki leśnej) oraz nie są możliwe do 
finansowania ze środków funduszu leśnego (wykraczają poza 
katalog celów możliwych do finansowania określonych w art. 58 
ustawy o lasach)' 
W związku z powyższym przy zadaniach ochronnych nie 
związanych z gospodarką leśną (np. koszenie, odkrzaczanie, 
powstrzymywanie sukcesji, itp.) wnioskuje się o wprowadzenie 
do PZO stosownych zapisów dotyczących potrzeby zapewnienia 
przez organy ochrony przyrody środków finansowych na 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona 
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realizację zadań ochronnych. Proponuje Się zapis: Podmiot 
odpowiedzialny: ,,właściwe nadleśnictwo po zapewnieniu przez 
organ nadzorujący środków finansowych''.  
 

90 Do kosztów działań na gruntach nieleśnych będących w 
zarządzie nadleśnictw, gdzie gospodarowanie nie należy do 
podstawowej działalności LP, położonych na przykład w dolinie 
rzeki Rospudy, należy doliczyć koszty odtworzenia granic 
działek ewidencyjnych. 
Ponadto, należałoby obliczyć i wykazać koszty jakie generuje 
wyłączenie poszczególnych drzewostanów z zabiegów 
gospodarczych - koszt podatków oraz szacunek utraconych 
korzyści dla Skarbu Państwa. Taka analiza pokazała by 
faktyczne koszty ochrony przyrody. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. Brak takich 
możliwości. Większość nadleśnictw nie 
dysponuje analizą ekonomiczną, a jedynie na tej 
podstawie takie koszty można szacować. 

 Wg załącznika nr 3 do projektu zarządzenia RDOS - 
identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
zabezpieczenia właściwego stanu ochrony gatunków i zwierząt i 
ich siedlisk będących przedmiotami ochrony, jako istniejące lub 
potencjalne zagrożenia wskazano między innymi: . 
 160 gospodarka leśna - jest to uogólnienie nie mające 
potwierdzenia w rzeczywistości. 
Propozycja zapisu: nieprawidłowa gospodarka leśna zapis może 
funkcjonować wyłącznie jako zagrożenie potencjalne, 
szczególnie na gruntach LP. Zrównoważona, wielofunkcyjna 
gospodarka leśna uwzględnia wszystkie obowiązujące przepisy 
krajowe oraz zobowiązania międzynarodowe. W tym również z 
zakresu ochrony przyrody. Gospodarka leśna jest jednym z 
podstawowych czynników warunkującym trwałość lasów, a więc 
nie można jej traktować jako zagrożenia. Szkodliwe może być 
prowadzenie określonych czynności gospodarczych w 
bezpośrednim sąsiedztwie obiektów chronionych lub na ich 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie ma możliwości modyfikacji kodów i 
nazewnictwa zagrożeń, gdyż wynikają one 
bezpośrednio z listy Kodów działalności 
człowieka, zagrożeń, oddziaływań zawartych w 
Instrukcji wypełniania SDF obszaru Natura 2000 
wydanej przez GDOŚ. 
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terenie. Dlatego utworzono szereg przepisów zabezpieczających 
i są one respektowane (np. strefy ochrony, ograniczenie lub 
zaniechanie pozyskania drewna na niektórych siedliskach, 
pozostawianie części martwego drewna itp.). Zagrożeniem może 
być z pewnością gospodarowanie niewłaściwe i niezgodne z 
przepisami prawa, w tym z Zasadami Hodowli Lasu czy 
Instrukcji Ochrony Lasu; . 
•164 wycinanie lasu - termin bardzo ogólny. Nie wiadomo czy 
chodzi o stałe pozbawienie gruntu roślinności leśnej, planowe 
zabiegi pielęgnacyjne, czy też o zagospodarowanie rębne, w celu 
wprowadzenia nowego pokolenia i zachowania ciągłości 
funkcjonowania lasu. Wnioskuje się, o dodanie komentarza 
jednoznacznie precyzującego, że zagrożenie to dotyczy wylesień, 
a więc trwałego usuwania lasu;  
•166 usuwanie martwych i umierających drzew - to również 
uogólnienie. Ile martwych drzew ma pozostać. Czy w przypadku 
wielkopowierzchniowych klęsk na terenach leśnych trzeba 
pozostawić wszystkie martwe drzewa? Proponuje się zapis 
„całkowite usuwanie martwych i umierających drzew"; 190 inne 
rodzaje praktyk leśnych - propozycja zapisu: doprecyzować o 
jakie praktyki chodzi lub, że chodzi o praktyki niezgodne ze 
sztuką leśną - zapis powinien funkcjonować wyłącznie jako 
zagrożenie potencjalne.  

91 Uwagi szczegółowe dotyczące załącznika nr 5 - Działania 
ochronne:  
1. Należy dokładnie przeanalizować pojawiające się błędy w 
lokalizacjach działań ochronnych do konkretnych wydzieleń, 
zgodnie z uwagami zgłaszanymi przez Nadleśnictwa Puszczy 
Augustowskiej (pisma Nadleśnictw. Augustów (ZG-732-52/12 z 
24.07.2012). Głęboki Bród (ZG-731-5/12 z 24.07.2012) Płaska 
(732-61/12 z 25.07.2012), Pomorze (ZG-7014-2/12 z 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga uwzględniona. 
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31.07.2012) , Szczebra (SA-7322-1/12 z 25.07.2012), Suwałki 
(ZG-732-41/12 z 25.07.2012)) Należy przede wszystkim 
ujednolicić treść załączników z częścią graficzną (stwierdzono 
niezgodności), wyeliminować błędy w adresowaniu powierzchni 
(część wymienionych oddziałów nie istnieje), uszczegółowić w 
opisie informację, jeśli działanie przewidziane jest na części 
wydzielenia (zgodnie z mapą działań ochronnych), na przykład 
„122a — częściowo" 

92 Doprecyzowania wymaga zadanie nr 1 dotyczące dalszego 
sposobu postępowania z odłowionymi w pułapki żywołowne 
norkami amerykańskimi. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Ustawa o ochronie przyrody nie pozostawia w 
tej kwestii żadnych wątpliwości. 

93 Działanie polegające na utrzymywaniu na obecnym poziomie w 
nadleśnictwach drzewostanów w wieku powyżej 120 lat we 
wskazanych wydzieleniach (np zadanie nr 8, 11, 14) oraz bez 
wskazania konkretnej lokalizacji (zadanie nr 5, 46, 49. 54, 71) - 
wymaga jednoznacznego sprecyzowania. czy chodzi o ogólny 
bilans powierzchni starodrzewi, o podanych charakterystykach", 
czy też o zachowanie drzewostanów na konkretnych 
powierzchniach. Zaproponowany zapis ze wskazaniem 
konkretnej lokalizacji sugeruje konieczność wyłączenia z 
użytkowania drzewostanów w wymienionych wydzieleniach. 
Koniecznym jest precyzyjne zdefiniowanie „obecnego poziomu 
drzewostanów w wieku ponad 120 lat" oraz co jest stanem 
wyjściowym dla określenia tego poziomu. Należałoby ustalić, 
jaki obecnie jest i jaki powinien być docelowy „poziom w 
nadleśnictwie drzewostanów w wieku ponad 120 lat". Wymaga 
to analizy obowiązujących wieków rębności i zaprojektowania 
planu cięć w planie urządzenia lasu kolejnej rewizji w taki 
sposób, by utrzymać udział procentowy tych drzewostanów w 
powierzchni leśnej ogółem. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Zadanie mówi o utrzymaniu stałego bilansu 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
terenie Puszczy Augustowskiej. Wskazane 
lokalizacje precyzują, w jakich rejonach przede 
wszystkim drzewostany takie powinny być 
zachowane ze względu na obecność w ich 
pobliżu przedmiotów ochrony – zgodnie z 
treścią działania :,,...ze szczególnym 
uwzględnieniem drzewostanów w pobliżu 
stanowisk gatunku”. Plan zadań ochronnych ma 
za zadanie zabezpieczenie powierzchni siedlisk 
dla przedmiotów ochrony na całości obszaru 
Natura 2000. Siedliska gatunków nie ograniczają 
się do zasięgów nadleśnictw i powinny być 
traktowane całościowo. Ze względu na możliwe 
fluktuacje udziału drzewostanów 
przechodzących do starszych klas wieku, 
planowanie na poziomie każdego nadleśnictwa z 
osobna utrzymania określonej wielkości 
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procentowej jest bezzasadne w dłuższej 
perspektywie czasu. Utrzymanie udziału 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
całości obszaru pozwala na jednoczesną ochronę 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarach najodpowiedniejszych dla nich i 
gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. 

94 Doprecyzowania wymaga zadanie dotyczące stałego 
utrzymywania piatów „starych" drzewostanów (ponad 80-letnich 
olsów i ponad 100- letnich drzewostanów liściastych i 
mieszanych w pobliżu terenów otwartych) o powierzchni co 
najmniej 5 ha. optymalnie 20 ha (zadanie nr 19) oraz zadanie 
dotyczące ochrony siedlisk gatunku - zapewnienie nie 
zmniejszania się w nadleśnictwach (stałego udziału) 
drzewostanów liściastych i mieszanych starszych niż 80 lat 
(zadanie nr 55) — należy jednoznacznie sprecyzować czy chodzi 
o wyłączenie z użytkowania drzewostanów o podanych 
parametrach, czy o prowadzenie racjonalnej gospodarki, 
użytkując dojrzałe drzewostany, umożliwiając stopniowe 
dojrzewanie młodszych lasów do tych parametrów. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Zadanie jednoznacznie mówi o utrzymaniu 
stałego udziału, a więc bilansu takich 
drzewostanów, co umożliwia prowadzenie 
racjonalnej gospodarki w miarę dojrzewania 
drzewostanów młodszych klas wieku. 

95 Doprecyzowania wymaga sformułowanie „ograniczenie 
użytkowania (...) w drzewostanach w wieku 150 lat i starszych" 
(zadanie nr 6, 15, 47, 50) zwłaszcza wobec faktu, że realizację 
działania przewidziano w całej Ostoi PLB 200002 — czy chodzi 
o całkowite wyłączenie ww. drzewostanów z działań 
gospodarczych? Wskazane byłyby działania pozwalające na 
zachowanie części starych drzew (150 lat i starszych) przy 
jednoczesnym inicjowaniu odnowień, ale rezygnując z rębni 
zupełnej. Plan nie przewiduje działań, które pozwoliłyby 
wybranym drzewostanom, w perspektywie długofalowej, 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Wprowadzono zapis ,,ograniczenie użytkowania 
i zaniechanie stosowania rębni zupełnej” na nie 
,,zakaz”, by pozostała możliwość wykonywania 
działań niezbędnych. Drzewostany te należy, w 
miarę możliwości zachować do naturalnego 
rozpadu, ze względu na ich wysokie znaczenie 
dla całej grupy gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony na terenie obszaru Natura 
2000. 
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osiągnąć wiek 150 i więcej lat. Należy pamiętać, że obecne 
drzewostany ponad 150 letnie z czasem będą ulegać rozpadowi. 

96 Działania chroniące starodrzewy nad ciekami wodnymi w pasie 
20 — 40 metrów (działania 9, 12, 63, 64, 66, 67) powinny 
umożliwiać inicjowanie odnowień gatunków drzew właściwych 
dla siedliska. Zadanie powinno precyzyjnie określić, czy takie 
fragmenty drzewostanów powinny pozostać całkowicie 
wyłączone z zabiegów gospodarczych, czy dopuszcza się 
działania inicjujące odnowienie, przy zachowaniu części starych 
drzew na powierzchni. Dotyczy to również załącznika nr 6 
„wskazania do zmian w planach (...) urządzania lasu, gdzie 
należałoby zmienić zapis na: podczas sporządzania PUL 
analizować możliwość wyłączenia z użytkowania drzewostanów 
w wieku ponad 140 lat nad brzegami jezior i naturalnych cieków 
wodnych. Należy również doprecyzować określenie „cieki 
wodne". Powinno się zaznaczyć, że chodzi o naturalne, stałe 
cieki wodne oraz Kanał Augustowski, a nico wszelkie inne 
kanały i rowy melioracyjne. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Zmodyfikowano zapis w działaniach 63, 64, 66, 
67, by nie było wątpliwości, iż chodzi o 
naturalny ciek wodny, jakim jest rzeka. 
Wprowadzenie możliwości ingerencji w strefę 
drzewostanów nad brzegami wód zagroziłoby 
ich trwałości. Nie należy inicjować żadnych 
działań w tej strefie. Pas 20-40m przy brzegach 
omawianych wód na całości obszaru nie daje 
dużych powierzchni, a jego cenność jest 
niepodważalna, również ze względów 
wodochronnych. 

97 Dużo kontrowersji budzi zaproponowane działanie dotyczące 
ograniczenia usuwania świerków zaatakowanych przez kornika 
drukarza z wyłączeniem okresów gradacji (działanie 61). Biorąc 
pod uwagę ustawowy obowiązek utrzymania właściwego stanu 
sanitarnego lasu, gwarantującego zachowanie trwałości lasu 
(ustawa o lasach oraz Instrukcja Ochrony Lasu) natomiast z 
drugiej strony obowiązek czynnej ochrony dzięcioła 
trójpalczastego (rozporządzenie Ministra Środowiska o ochronie 
gatunkowej zwierząt z 2011 roku) konieczne jest 
zmodyfikowanie zapisu tego działania. Należy utrzymać 
właściwy stan sanitarny drzewostanów świerkowych, nie 
dopuszczając do nadmiernego rozwoju kornika, ale jednocześnie 
utrzymać bazę żerową dla tego gatunku — kontrolować ilość 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. Według Ustawy o 
ochronie przyrody Na terenie zarządzanym przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe znajdującym się na obszarze Natura 
2000 zadania w zakresie ochrony przyrody 
wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, 
zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych 
lub planu ochrony obszaru Natura 2000 
uwzględnionymi w planie urządzania lasu. 
Mając powyższe na uwadze, do decyzji 
nadleśniczego pozostawia się jaką ilość i w 
jakich sytuacjach posuszu świerkowego może 
pozostawić, by nie zagrozić trwałości lasów a 
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posuszu czynnego zgodnie z IOL. Posusz jałowy pozostawiać w 
lesie w obszarach występowania dzięcioła trójpalczastego i 
białogrzbietego. 

jednocześnie pozostawić bazę żerową dla 
dzięcioła trójpalczastego. ,,Ograniczenie” 
usuwania nie jest ,,zakazem”. 

98 Zakaz grodzenia upraw siatką bądź znakowanie grodzeń za 
pomocą gałęzi wydają się nieuzasadnione w obszarach 
wygasłych ostoi, które zostały zniesione prawomocnymi 
decyzjami Dyrektora RDOŚ (Płaska II, Płaska III). W Ostoi 
Płaska I grodzenie w zaproponowany sposób jest możliwe do 
zaakceptowania w oddziałach 124-126, 142-144, 160-162, a w 
Ostoi Serwy — 392-397, 404-409, 416-420. 424-427. 
Należałoby zweryfikować zapis, że w obszarach, gdzie nie 
występuje obecnie głuszec, działania takie mogą być podjęte po 
stwierdzeniu ponownego zasiedlenia tych oddziałów (naturalnie 
lub sztucznie). Znacznie zwiększone koszty zabezpieczenia 
grodzeń nie powinny obciążać wyłącznie nadleśnictw, 
realizujących zabiegi ochronne i powinny być finansowane przez 
RDOŚ. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga częściowo uwzględniona. Powierzchnie 
te zostały ujęte ze względu na planowane 
wsiedlanie gatunku na terenie Puszczy 
Augustowskiej. Sprecyzowano zapis, iż koszty 
związane z modyfikacją działań gospodarczych 
mają być pokrywane ze środków zewnętrznych. 

99 Działanie 73 (ochrona drzew dziuplastych — pozostawienie 
podczas zabiegów gospodarczych wszystkich drzew z wykutymi 
dziuplami wraz z grupą najbliższych drzew) — proponuje się 
zmodyfikować zapis, aby nie było konieczności pozostawiania 
grupy najbliższych drzew w cięciach pielęgnacyjnych, a jedynie 
w rębnych. Należałoby dodać, żeby w wyniku prac 
pielęgnacyjnych nie usuwać wszystkich drzew o miękkim 
drewnie (np. osika, wierzba itp.). oraz innych dogodnych do 
wykuwania dziupli jak również wszystkich martwych drzew. 

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych 
w Białymstoku 

Uwaga nieuwzględniona. Zachowanie siedlisk 
gatunków chronionych jest celem nadrzędnym w 
stosunku do interesu ekonomicznego. 
Pozostawienie pojedynczego drzewa 
dziuplastego nie spełnia wymagań lęgowych w 
wielu przypadkach ze względu na nadmierne 
nasłonecznienie. 

100 W pkt. 4 dotyczącym analizy zagrożeń użyto sformułowań 
„wycinka", „inne rodzaje praktyk leśnych", „zalesianie", 
dotyczących gospodarki leśnej jako niebezpieczeństw 
istniejących lub potencjalnych dla wielu gatunków ptaków. 
Proponujemy doprecyzowanie określeń wg terminologii z 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie ma możliwości modyfikacji kodów i 
nazewnictwa zagrożeń, gdyż wynikają one 
bezpośrednio z listy Kodów działalności 
człowieka, zagrożeń, oddziaływań zawartych w 
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Ustawy o Lasach art. 6.1. Gospodarka leśna nie jest zagrożeniem 
dla wielu gatunków ptaków dla których stworzono obszary 
Natura 2000. Można próbować modyfikować jej elementy, 
natomiast bez niej nie byłoby prawdopodobnie aktualnego stanu 
obszarów Natura 2000. 

Instrukcji wypełniania SDF obszaru Natura 2000 
wydanej przez GDOŚ. 

101 Gadożer od szeregu lat nie jest stwierdzany na terenie 
Nadleśnictwa Augustów, a strefa zlokalizowana na terenie rez. 
Kuriańskie Bagno została w poprzednich latach zlikwidowana 
decyzją RDOŚ. W związku z tym nie ma uzasadnienia 
wpisywanie tego gatunku do zagrożonych, podczas gdy od 
szeregu lat nie występuje na tym terenie. 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga nieuwzględniona. Gatunek został 
pozostawiony jako przedmiot ochrony ze 
względu na istniejące przesłanki o obserwacjach 
gatunku. PZO poprzez działanie badań 
skierowanych na stwierdzenie obecności tego 
gatunku ma to ustalić. Kwestia była 
dyskutowana na spotkaniach ZLW. 

102 Budowa dróg leśnych nie może być zagrożeniem dla jarząbka, 
czy głuszca, przy zachowaniu odpowiednich warunków 
(propozycja zmodyfikowanego działania ochronnego nr 22). 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga nieuwzględniona. Zagrożenia ocenia się 
w momencie powstawania PZO. 
Zminimalizowanie ich skutków następuje po 
zaplanowaniu odpowiednich działań. 

103 Działanie ochronne nr 22. Na mapie numerycznej otrzymanej z 
RDLP z zaznaczonymi działaniami ochronnymi brak jest 
działania nr 22 w obrębie rezerwatu .„Kuriańskie Bagno" oraz w 
strefie ochronnej w Leśnictwie Sajenek. Od szeregu lat 
zlokalizowane są tam tokowiska głuszców. Istniejące drogi leśne 
i ruch pojazdów służby leśnej nie wpływają na przebieg toków 
głuszca. W związku z tym budowa nowych dróg nie powinna 
wpłynąć negatywnie populację głuszca, przy zachowaniu 
odpowiedniej odległości . Proponujemy zmniejszenie tej 
odległości z promienia 1 km do odległości 300 m od granicy 
oddziału, w którym zlokalizowane jest tokowisko. Nie wpłynie 
to drastycznie na rozbudowę sieci dróg w związku z prowadzoną 
gospodarką leśną, jak miałoby to miejsce przy promieniu 1 km 
(wyłączenie ok 300 ha z potencjalnych inwestycji drogowych 
przy stwierdzeniu jednego tokowiska). 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga nieuwzględniona. Działanie dotyczy 
obszaru całej Puszczy Augustowskiej. Podlegają 
mu zarówno obecnie znane tokowiska, jak i te, 
które mogą być zinwentaryzowane podczas 
obowiązywania PZO. Odległość 1km 
wypracowana została podczas spotkań Zespołu 
Lokalnej Współpracy. 
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104 Działanie ochronne nr 25. Miejsca realizacji są znacznie większe 

od istniejących stref ochronnych utworzonych w celu ochrony 
głuszca. Nie znajdujemy uzasadnienia takiej lokalizacji w 
kontekście zmian decyzji RDOŚ dotyczących stref ochronnych 
głuszca w ciągu ostatnich lat, polegających na zmniejszeniu ich 
powierzchni. 
 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Działanie obejmuje także obszary, na których 
stwierdzono ustąpienie gatunku, ze względu na 
planowane wsiedlenia gatunku. Koszty 
wygenerowane przez modyfikację grodzeń mają 
być finansowane ze środków zewnętrznych. 

105 Działanie ochronne nr 26. Zanik populacji głuszca jest wynikiem 
przede wszystkim drapieżnictwa w tym także ptaków 
szponiastych i krukowatych. W związku z tym należałoby 
rozszerzyć katalog zwierząt podlegających redukcji. Nie ma 
niestety określonych zasad redukcji drapieżników - liczebności i 
sposobów odłowów. 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Temat był dyskutowany na spotkaniach ZLW. 
Antagonizm między gatunkami podlegającymi 
ochronie nie jest kwestią rozwiązywalną poprzez 
PZO. Zasady redukcji drapieżników muszą być 
dostosowywane do bieżących potrzeb i 
liczebności. 

106 Działanie ochronne nr 53. Błąd w określeniu lokalizacji: Obręb 
leśny Augustów 285 h ( nie istnieje), I42-k (Obręb Białobrzegi), 
1070-c (nie istnieje), 1070-d ( nie istnieje), 1070-g ( nie istnieje), 
653-c ( nie istnieje). Błąd w określeniu lokalizacji: Obręb leśny 
Balinka 682-a (nie istnieje), 681-e (nie istnieje), 681-h (nie 
istnieje), 511-i (nie istnieje), 486-d (nie istnieje), 486-b (nie 
istnieje). 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga częściowo uwzględniona. Należy 
pamiętać, iż celem działania jest utrzymanie 
zasobu powierzchni starodrzewów liściastych i 
mieszanych w pobliżu brzegu lasu i cieków 
wodnych na obecnym poziomie. Wymienione 
powierzchnie są przykładowymi wydzieleniami 
w pobliżu stanowisk gatunku, jeśli wystąpił błąd 
w adresowaniu, należy wziąć pod uwagę inne 
drzewostany. 

107 Działanie ochronne nr 5, 6, 8, 14, 46, 49, 54, 55, 58, 60. 
Utrzymywanie na obecnym poziomie drzewostanów w wieku 
powyżej 120 lat i starszych nie jest możliwe ze względu na 
konieczność zachowania ciągłości trwania drzewostanów oraz 
zachowanie ładu przestrzennego i czasowego zrównoważonej 
gospodarki leśnej. Zgodnie z Ustawą o Lasach Nadleśnictwo ma 
obowiązek zachowania trwałości lasu. Może to być jedynie 
zapewnione poprzez realizacje Planu Urządzania Lasu. 
Drzewostany w wieku rębności powinny podlegać użytkowaniu 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Zadanie mówi o utrzymaniu stałego bilansu 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
terenie Puszczy Augustowskiej. Plan zadań 
ochronnych ma za zadanie zabezpieczenie 
powierzchni siedlisk dla przedmiotów ochrony 
na całości obszaru Natura 2000. Utrzymanie 
udziału drzewostanów w wieku powyżej 120 lat 
na całości obszaru pozwala na jednoczesną 
ochronę gatunków stanowiących przedmioty 
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rębnemu i być odnawiane. Jest to sytuacja dynamiczna. 
Powierzchnia starych drzewostanów ulega ciągłym zmianom, 
natomiast tv to miejsce wchodzą drzewostany młode. W 
przeciwnym wypadku drzewostan będzie ulegał naturalnym 
procesom rozpadu do sukcesji włącznie. 

ochrony w obszarach najodpowiedniejszych dla 
nich i gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. 

108 Działanie ochronne nr 61. Masowe rozmnożenie się owadów jest 
ograniczane przez dzielenia doraźne polegające na usuwaniu 
tzw. posuszu czynnego i nie dopuszczaniu do wylotu kolejnego 
pokolenia owadów. Wprowadzenie działania ochronnego nr 61 
doprowadzi niewątpliwie do gradacji i masowego wymierania 
świerka. Usuwanie świerków w okresie gradacji jest już 
działaniem spóźnionym i obarczone jest ryzykiem zagrożenia 
trwałości lasu. 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga nieuwzględniona. Według Ustawy o 
ochronie przyrody Na terenie zarządzanym przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe znajdującym się na obszarze Natura 
2000 zadania w zakresie ochrony przyrody 
wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, 
zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych 
lub planu ochrony obszaru Natura 2000 
uwzględnionymi w planie urządzania lasu. 
Mając powyższe na uwadze, do decyzji 
nadleśniczego pozostawia się jaką ilość i w 
jakich sytuacjach posuszu świerkowego może 
pozostawić, by nie zagrozić trwałości lasów a 
jednocześnie pozostawić bazę żerową dla 
dzięcioła trójpalczastego. ,,Ograniczenie” 
usuwania nie jest ,,zakazem”. 

109 Działanie ochronne nr 15, 19, 53, 63, 64, 66. Nie ma możliwości 
zaniechania gospodarki leśnej w drzewostanach w wieku 
rębności lub w drzewostanach przeszłorębnych. W przypadku 
zaprzestania gospodarki leśnej ekosystemy zanikną a gleba 
będzie podlegać degradacji. Zgodnie z ustawą o lasach 
wymagana jest dbałość o stan sanitarny, a w szczególności 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych organizmów 
(np. huba korzeniowa, czyreń sosnowy, rdza kory sosny). 
Konieczna jest przebudowa takich drzewostanów, bądź planowe 
użytkowanie. W PZO należy umieścić informacje o konieczności 

Nadleśnictwo 
Augustów 

PZO nie wymaga ,,zaniechania gospodarki leśnej 
w drzewostanach w wieku rębności lub w 
drzewostanach przeszłorębnych”. W przypadku 
wyjątkowo cennych drzewostanów, ze względu 
ochrony gatunków stanowiących przedmioty 
ochrony, zalecane jest ograniczenie użytkowania 
czy też dbałość, by bilans drzewostanów 
pozostawał na aktualnym poziomie. 
Nowy Plan urządzania lasu będzie zawierał 
zapisy z PZO i będą one uwzględniane w 
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stopniowej przebudowy drzewostanów powyżej VII klasy wieku 
oraz dbania o stan sanitarny w celu zachowania trwałości 
ekosystemu. 
Pozostawienie drzewostanów samym sobie, nie użytkowanych w 
żaden sposób doprowadzi do ich zamierania i w konsekwencji do 
sukcesji. Uniemożliwi to prowadzenie trwale zrównoważonej, 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej zgodnej z Ustawą o Lasach i 
podstawowym dokumentem na podstawie, którego jest 
prowadzona gospodarka leśna tj. Planem Urządzania Lasu. 

planowaniu gospodarki leśnej na obszarach 
nadleśnictw. 

110 Koszt działań w większości przypadków jest opisany jako trudny 
do określenia. Myślę, iż należałoby doprecyzować tę część PZO. 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Nie istnieje taka możliwość. W przypadkach 
wielu działań wymagane byłoby posiadanie 
przez nadleśnictwa analizy ekonomicznej. 

111 Jednocześnie zgłaszamy zmianę dotyczącą reprezentowania. 
Nadleśnictwa Augustów w zespole lokalnej współpracy. Pan W. 
Stankiewicz obecnie jest funkcję Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Szczebra, a osobą reprezentującą Nadleśnictwo Augustów jest 
Pan Adam Sieńko Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Augustów. 

Nadleśnictwo 
Augustów 

Uwaga nieuwzględniona. Podczas prac Zespołu 
Lokalnej Współpracy i powstawania dokumentu 
Projektu Planu Zadań Ochronnych Pan W. 
Stankiewicz reprezentował Nadleśnictwo 
Augustów. 

112 Oddział leśny nr 209 - Leśnictwo Bryzgiel, Gmina Nowinka 
stanowią lite drzewostany. W oddziale tym w Załączniku nr 5 
"Działania ochronne..." oraz 6.1 "Wykaz działek ewidencyjnych 
wg planowanych działań ochronnych" przewidziano działania 
ochronne dla żurawia (39) polegające na utrzymaniu 
ekstensywnej gospodarki łąkarskiej co jest ewidentnym błędem. 
Najbliższe powierzchnie z łąkami znajdują się w oddziale 
leśnym nr 210. 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga uwzględniona. Zmieniono lokalizację 
działania na oddział 210. 

113 W załączniku nr 6.2 brak jest działania nr 39 oraz wydzieleń 
pomimo uwzględnienia działek leśnych w załączniku nr 6.1 oraz 
na "Mapie przeglądowej lokalizacji zadań ochronnych..." 

Nadleśnictwo Suwałki Nie było możliwości weryfikacji właścicieli 
wszystkich działek ewidencyjnych. Działania, 
które planowano na powierzchniach nieleśnych 
zlokalizowane zostały wyłącznie wg numerów 
działek. 
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114 W załączniku nr 5 w kolumnie Źródło finansowania wymieniane 

są "Nadleśnictwa Puszczy Augustowskiej" tymczasem zgodnie z 
ustawą o lasach zadania na ochronę przyrody mogą być 
realizowane tylko ze środków budżetowych (lub zewnętrznych). 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga uwzględniona. Zapis został 
zmodyfikowany. 

115 W załączniku nr 6 "Wskazania do zmian..." - Plan Urządzenia 
Lasu dla Nadleśnictwa Suwałki ma błędnie podane lata 
obowiązywania. Powinno być na lata 2013-2022 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga uwzględniona. 

116 W załączniku nr 5 zmiana lub wykreślenie zapisu w działaniach 
ochronnych "Utrzymywanie na obecnym poziomie w 
nadleśnictwach drzewostanów w wieku powyżej 120 lat", 
poprzez który w sposób nieuprawniony próbuje się wprowadzić 
ochronę drzewostanów w wieku powyżej 120 lat. 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga nieuwzględniona. Zadanie mówi o 
utrzymaniu stałego bilansu drzewostanów w 
wieku powyżej 120 lat na terenie Puszczy 
Augustowskiej. Plan zadań ochronnych ma za 
zadanie zabezpieczenie powierzchni siedlisk dla 
przedmiotów ochrony na całości obszaru Natura 
2000. Utrzymanie udziału drzewostanów w 
wieku powyżej 120 lat na całości obszaru 
pozwala na jednoczesną ochronę gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

117 Usunięcie zapisów dotyczących działań ochronnych dla 
dzięciołów, które w lasach gospodarczych są niemożliwe do 
spełnienia np. "Ograniczenie usuwania świerków zaatakowanych 
przez kornika drukarza z wyłączeniem okresów gradacji" 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga nieuwzględniona. Według Ustawy o 
ochronie przyrody Na terenie zarządzanym przez 
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe znajdującym się na obszarze Natura 
2000 zadania w zakresie ochrony przyrody 
wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy, 
zgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych 
lub planu ochrony obszaru Natura 2000 
uwzględnionymi w planie urządzania lasu. 
Mając powyższe na uwadze, do decyzji 
nadleśniczego pozostawia się jaką ilość i w 
jakich sytuacjach posuszu świerkowego może 
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pozostawić, by nie zagrozić trwałości lasów a 
jednocześnie pozostawić bazę żerową dla 
dzięcioła trójpalczastego. ,,Ograniczenie” 
usuwania nie jest ,,zakazem”. 

118 W załączniku nr 6 'Wskazania do zmian..." W kolumnie 
'Wskazania" proponuje się zapis: Ograniczać zalesianie łąk, 
poletek łowieckich i innych nieleśnych, otwartych powierzchni 
(...). Proponuje się również wykreślić zdanie: "Utrzymywać w/w 
powierzchnie jako trwałe użytki zielone i/lub powstrzymywać 
wtórną sukcesję". Propozycja ta wynika z planów 
rolnośrodowiskowych dotyczących gruntów ekonomicznych 
Nadleśnictwa, które przewidują płodozmian. Natomiast na 
powstrzymywanie wtórnej sukcesji niezbędne jest określenie 
źródeł finansowania 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga nieuwzględniona. Otwarte powierzchnie 
na terenie Puszczy Augustowskiej są ważnymi 
obszarami dla przedmiotów ochrony. 
Korzystanie z programów rolnośrodowiskowych 
gwarantuje powstrzymywanie zjawiska sukcesji. 

119 Zmienić zapis: "Wyłączyć z użytkowania gospodarczego 
drzewostany w wieku ponad 140 lat ..." na np. " Nie stosować 
rębni zupełnych w drzewostanach w wieku ponad 140 lat 
przylegających do brzegów jezior i cieków wodnych z 
pozostawieniem pasa drzewostanu o szerokości 20 - 40 metrów. 

Nadleśnictwo Suwałki Uwaga nieuwzględniona. Wprowadzenie 
możliwości ingerencji w strefę drzewostanów 
nad brzegami wód zagroziłoby ich trwałości. Nie 
należy inicjować żadnych działań w tej strefie. 
Pas 20-40m przy brzegach wód na całości 
obszaru nie daje dużych powierzchni, a jego 
cenność jest niepodważalna, również ze 
względów wodochronnych. 

120 Ad. dział. 2, 18) Jako zarządcę gruntów wymieniono ARR 
(Agencję Rynku Rolnego); zamiarem twórcy planu było 
prawdopodobnie wskazanie Agencji Nieruchomości Rolnych, 
która z ramienia Skarbu Państwa zarządza częścią zbiorników 
wodnych w zasięgu ostoi. 

Nadleśnictwo Płaska Uwaga uwzględniona. 

121 Ad. 5, 46, 49) Należy ustalić, jaki obecnie jest i jaki powinien 
być docelowy „poziom w nadleśnictwie drzewostanów w wieku 
ponad 120 lat"; wymaga to krytycznej analizy obowiązujących 
wieków rębności i zaprojektowania planu cięć w planie 

Nadleśnictwo Płaska Zadanie mówi o utrzymaniu stałego bilansu 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
terenie Puszczy Augustowskiej. Plan zadań 
ochronnych ma za zadanie zabezpieczenie 
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urządzenia lasu kolejnej rewizji w taki sposób, by utrzymać 
udział procentowy tych drzewostanów w powierzchni leśnej 
ogółem); 

powierzchni siedlisk dla przedmiotów ochrony 
na całości obszaru Natura 2000. Siedliska 
gatunków nie ograniczają się do zasięgów 
nadleśnictw i powinny być traktowane 
całościowo. Ze względu na możliwe fluktuacje 
udziału drzewostanów przechodzących do 
starszych klas wieku, planowanie na poziomie 
każdego nadleśnictwa z osobna utrzymania 
określonej wielkości procentowej jest 
bezzasadne w dłuższej perspektywie czasu. 
Utrzymanie udziału drzewostanów w wieku 
powyżej 120 lat na całości obszaru pozwala na 
jednoczesną ochronę gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

122 Ad. 6, 47, 50) Sprecyzowania wymaga sformułowanie 
„ograniczenie użytkowania ... w drzewostanach w wieku 150 lat 
i starszych': zwłaszcza wobec faktu, ze realizację działania 
przewidziano w całej Ostoi PLB 200002. Istotne z punktu 
widzenia oceny prawidłowości gospodarki i skuteczności 
ochrony gatunków ptaków będzie określenie, czy można pod 
tym pojęciem rozumieć tylko zmianę sposobu 
zagospodarowania, zaliczenie do gospodarstwa specjalnego, czy 
całkowite wycofanie się z użytkowania rębnego drzewostanów 
ponadstupięćdziesięcioletnich; 

Nadleśnictwo Płaska Wprowadzono zapis ,,ograniczenie użytkowania 
i zaniechanie stosowania rębni zupełnej” na nie 
,,zakaz”, by pozostała możliwość wykonywania 
działań niezbędnych. Drzewostany te należy, w 
miarę możliwości zachować do naturalnego 
rozpadu, ze względu na ich wysokie znaczenie 
dla całej grupy gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony na terenie obszaru Natura 
2000. 

123 Ad. 8) Powinno się określić granicę odległości od stanowisk 
gatunku i zdecydować, czy drzewostany w wieku ponad 120 lat 
w przyjętej odległości od tych stanowisk mają być utrzymywane 
na pniu, czy wystarczy zrównoważyć przypływ i ubywanie 
drzewostanów w VII i starszych klasach wieku:  

Nadleśnictwo Płaska Zadanie mówi o utrzymaniu stałego bilansu 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
terenie Puszczy Augustowskiej. Wskazane 
lokalizacje precyzują, w jakich rejonach przede 
wszystkim drzewostany takie powinny być 
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 zachowane ze względu na obecność w ich 

pobliżu przedmiotów ochrony – zgodnie z 
treścią działania :,,...ze szczególnym 
uwzględnieniem drzewostanów w pobliżu 
stanowisk gatunku”. Utrzymanie udziału 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
całości obszaru pozwala na jednoczesną ochronę 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarach najodpowiedniejszych dla nich i 
gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. 

124 Ad. 25) Zakaz grodzenia upraw siatką bądź znakowanie grodzeń 
za pomocą gałęzi wydają się nieuzasadnione w obszarach 
wygasłych ostoi, które zostały zniesione prawomocnymi 
decyzjami Dyrektora RDOŚ (Plasku II, Płaska III). W Ostoi 
Płaska I grodzenie w zaproponowany sposób jest możliwe do 
zaakceptowania w oddziałach 124-126, 142-144, 160-162, a w 
Ostoi Serwy — 392-397, 404-409, 416-420, 424-427. Znacznie 
zwiększone koszty zabezpieczenia grodzeń nie powinny 
obciążać wyłącznie nadleśnictw, realizujących zabiegi ochronne 
i powinny być rekompensowane przez RDOŚ; 

 Uwaga częściowo uwzględniona. Działanie 
obejmuje także obszary, na których stwierdzono 
ustąpienie gatunku, ze względu na planowane 
wsiedlenia gatunku. Koszty wygenerowane 
przez modyfikację grodzeń mają być 
finansowane ze środków zewnętrznych. 

 Ad. 45) W Gminie Płaska brak obrębu ewidencyjnego Balinka; 
działka 566 i obręb leży w całości w Gminie Sztabin. 

Nadleśnictwo Płaska Uwaga uwzględniona. 

125 Ad. 59) W przypadku masowego zagrożenia drzewostanów 
przez owady, Nadleśnictwo Płaska proponuje dopuścić 
kontrolowane usuwanie drzew trocinkowych również w 
rezerwatach; 

Nadleśnictwo Płaska Uwaga nieuwzględniona. Decyzję o działaniach 
na terenie rezerwatów podejmuje RDOŚ. 

126 Ad. 60) Nie wiadomo, jak należy pogodzić utrzymanie starych 
drzewostanów świerkowych z postulatem pozostawiania drzew 
zamierających i martwych do naturalnego rozpadu; bardziej 
celowe wydaje się kontrolowanie stanu sanitarnego 

Nadleśnictwo Płaska Działanie mówi o utrzymaniu stałej ilości takich 
drzewostanów, a nie o zupełnym zaniechaniu 
użytkowania. Pozostawianie części drzew 
martwych i zamierających – nie wszystkich - jest 
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drzewostanów, zapewnienie stałej obecności starszych klas 
wieku poprzez ciągle użytkowanie, oraz kontrolowanie ilości 
posuszu czynnego dla zachowania siedlisk przedmiotowych 
gatunków; 

właśnie kontrolowaniem stanu sanitarnego. 

127 Ad. 61) Należy sprecyzować, kto i na podstawie jakich danych 
określi, kiedy występuje gradacja, co w efekcie ma uprawniać do 
usuwania drzew trocinkowych. 

Nadleśnictwo Płaska Uwaga nieuwzględniona.  
Zaistnienie gradacji określa się według 
wewnętrznych przepisów RDOŚ z udziałem 
Zakładu Ochrony Lasu. 
Według Ustawy o ochronie przyrody Na terenie 
zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe znajdującym się na 
obszarze Natura 2000 zadania w zakresie 
ochrony przyrody wykonuje samodzielnie 
miejscowy nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami 
planu zadań ochronnych lub planu ochrony 
obszaru Natura 2000 uwzględnionymi w planie 
urządzania lasu. Mając powyższe na uwadze, do 
decyzji nadleśniczego pozostawia się jaką ilość i 
w jakich sytuacjach posuszu świerkowego może 
pozostawić, by nie zagrozić trwałości lasów a 
jednocześnie pozostawić bazę żerową dla 
dzięcioła trójpalczastego. ,,Ograniczenie” 
usuwania nie jest ,,zakazem”. 

128 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w Zycie ustawa z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337) 
wprowadzająca zmiany do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. 02009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.) poprzez zmianę treści art. 5, 8, 9, 10, 12, 15, 28, 32, 91, 
103, 104. Przedmiotowe zmiany dotyczą głównie zapisów 
odnoszących się do parków narodowych, obszarów Natura 2000 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Uwaga nie odnosi się bezpośrednio do Projektu 
Planu Zadań Ochronnych. 
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oraz rezerwatów przyrody. 

129 Na podstawie art. 28 ust. 11 pkt 3a ustawy o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn, zm.), planu zadań 
ochronnych nie sporządza się dla obszaru Natura 2000 lub jego 
części pokrywającego się w całości lub w części z obszarem 
nadleśnictwa, dla którego ustanowiony plan urządzenia lasu 
został poddany ocenie oddziaływania na środowisko. Na 
podstawie art. 32 ust .4 w/w ustawy na terenie zarządzanym 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, na 
którym znajduje się obszar Natura 2000, zadania w zakresie 
ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy 
nadleśniczy, zgodnie z ustaleniami planu urządzenia lasu. 
W Nadleśnictwie Głęboki Bród Plan Urządzenia Lasu ze 
sporządzoną oceną oddziaływania na środowisko obowiązuje od 
01.01.2012 r. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Trwają konsultacje na poziomie legislacyjnym 
mające rozwiązać tą kwestię. Art. 28 ust. 11 pkt 
3a ustawy o ochronie przyrody prawdopodobnie  
zostanie doprecyzowany, o kwestię spełniania 
przez plan urządzenia lasu określonych 
wymagań związanych z ochroną gatunków 
istotnych dla obszaru Natura 2000. 

130 Działania związane ze zwalczaniem drapieżnictwa pozbawione 
są elementarnych kwestii technicznych, tzn. brak 
sprecyzowanego obszaru (np. nadleśnictwa, gminy, kola 
łowieckie) oraz ilości drapieżników do redukcji. Zapisy 
pojawiające się w projekcie PZO, poprzez swoja ogólnikowość, 
są nierealne do wyegzekwowania. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Obszar zwalczania jest sprecyzowany – jest to 
obszar Natura 2000 Puszcza Augustowska. 
Nasilenie redukcji powinno być dostosowywane 
do aktualnych potrzeb przedmiotów ochrony i 
liczebności drapieżników. W przypadku norki 
amerykańskiej, jako gatunku inwazyjnego, 
redukcja powinna obejmować całość populacji. 

131 Zapisy mówiące o pozostawieniu na obecnym -poziomie 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat (lub powyżej 80 lat — 
liściaste) jest niemożliwe do zastosowania i sprzeczne z 
decyzjami Ministra Środowiska, zatwierdzającymi Plany 
Urządzenia Lasu. Przede wszystkim brak jest podstaw 
pozwalających stwierdzenie, ze obecny stan ilościowy 
drzewostanów starszych klas wieku jest wystarczający lub nie. 
Przepisy mówiące o naborze drzewostanów do użytkowania 
rębnego na obszarach Natura 2000 opierają się na potrzebach 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Zadanie mówi o utrzymaniu stałego bilansu 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
terenie Puszczy Augustowskiej. Utrzymanie 
udziału drzewostanów w wieku powyżej 120 lat 
na całości obszaru pozwala na jednoczesną 
ochronę gatunków stanowiących przedmioty 
ochrony w obszarach najodpowiedniejszych dla 
nich i gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. Nie są znane przepisy 
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hodowlanych i ochronnych konkretnych drzewostanów. Taki 
sposób naboru zapewnia pogodzenie funkcji gospodarczych z 
ochronnymi. 

określające zasady naboru drzewostanów do 
użytkowania rębnego na obszarach Natura 2000 
w odniesieniu do gatunków ptaków 
stanowiących przedmioty ochrony na obszarze. 
PZO nie rozpatruje decyzji o ilości 
drzewostanów, natomiast rozpatruje 
drzewostany pod kątem siedlisk przedmiotów 
ochrony i w tym kontekście stan drzewostanów 
starszych klas wieku jest zadowalający i nie 
powinien ulegać zmniejszeniu. 

132 Brak spójności pomiędzy działaniem 21, dotyczącym orlika 
krzykliwego — koszenie najpóźniej w lipcu — a działaniem 36 
dotyczącym derkacza — koszenie od połowy lipca. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Terminy koszenia są terminami fakultatywnymi. 
Obligatoryjnymi stają się w momencie 
przystąpienia do dopłat rolnośrodowiskowych, 
które powinny zostać dostosowane do obecności 
gatunków. Zarządcy terenów korzystając z 
różnych rodzajów dopłat (przy udziale 
ekspertów ornitologów) zapewnią utrzymanie 
siedlisk dla obydwu gatunków. 

133 Nadleśnictwo Głęboki Bród w czerwcu 2012 roku znalazło się 
jako współbeneficjent, na liście podmiotów instrumentu 
finansowego LIFE+, jako nadleśnictwo nadzorujące wniosek 
„Aktywna ochrona nizinnej populacji głuszca w Borach 
Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej". 
Projekt PZO nie uwzględnia tego działania, proponując działania 
24 — 28, kolidujące z programem akceptowanym przez RDOŚ, 
specjalizujące się w problematyce ochrony kuraków organizacje 
i naukowców. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Uzupełniono działania dotyczące głuszca o 
wsiedlanie osobników zawarte w projekcie 
Life+. Przewidziana jest również redukcja 
drapieżników, poprawienie jakości biotopu, co 
stanowi spójne założenia programów. 
Wprowadzony zapis o konieczności weryfikacji 
lokowanych działań z aktualnymi danymi 
odnoszącymi się do siedliska i drzewostanu w 
wydzieleniach leśnych powinien zabezpieczyć 
kwestię ewentualnych rozbieżności. 

134 Monitorowanie ruchu turystycznego na rzekach, jeziorach i 
kanałach zdecydowanie nie jest działaniem ochronnym dla 
ptaków - dopiero analiza natężenia ruchu w powiązaniu ze 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano treść 
działania. 
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zmianami liczebności gatunków może pozwolić na wyciągnięcie 
wniosków odnośnie wpływu turystyki na stan populacji. 

135 Działanie 9, polegające na zachowaniu płatów starodrzewów 
(min. 140 lat) przylegających do brzegów jezior i rzek, trudno 
nazwać działaniem w celu ochrony kani czarnej. Jest to działanie 
stwarzające ewentualne miejsce czatowania, które równie dobrze 
będzie służyć innym gatunkom. W przypadku Nadleśnictwa 
Głęboki Bród, nieuzasadnione podjęcie tego działania ma 
miejsce w przypadku oddz.: 
- 426 ax - brak w pobliżu wody, bezpośrednie sąsiedztwo z 
biurem nadleśnictwa; 
-511 j - drzewostan sosnowy, wiek 50 lat - błędne typowanie; 
-416 t - w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, drzewostan 
z dala od wody; 
- 446 b - drzewostan położony nad zanikającą rzeczką o 
szerokości do 1 m w okresie roztopów; 
-448 g - drzewostan olszowy, 35 lat; 
-449 i - drzewostan olszowy, 35 lat; 
-449 k - uprawa sosnowa, 4 lata; 
- 319 h - drzewostan sosnowy, 83 lata; 
-252 t-drzewostan  sosnowy, 56 lat. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Działanie zostało skonstruowane w ten sposób, 
by zabezpieczyć najstarsze drzewostany nad 
brzegami wód. Drzewostany takie mogą służyć 
całej grupie gatunków, pełniąc przy tym rolę 
wodochronną i glebochronną. Różnice adresowe 
i pojawiające się rozbieżności nie zwalniają z 
ochrony tego typu drzewostanów. W związku z 
tym w niektórych przypadkach drzewostanów 
położonych nad naturalnymi ciekami podano 
wyłącznie nr oddziału, w którym tego takie 
drzewostany się znajdują. Dokładna lokalizacja 
przedstawiona jest na mapie działań. 
Zmodyfikowana lista: 
-426 ax – w pobliżu Czarnej Hańczy 
-511 – w pobliżu Czarnej Hańczy 
-416 t – w pobliżu Wierśnianki 
-446 b – w pobliżu Wierśnianki; 
-448  - w pobliżu Wierśnianki 
-252 – w pobliżu Czarnej Hańczy 

136 Działanie 12 - identycznie, jak działanie 9, jednak skierowane na 
kanię rudą: lokalizacja identyczna, jak w działaniu 9, 
argumentacja Nadleśnictwa Głęboki Bród identyczna. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Jak w pkt. 136 

137 Działanie 63 - ochrona miejsc gniazdowania gągoła; 
wyszczególniono taką sarną lokalizację jak dla kani rudej i 
czarnej - argumentacja Nadleśnictwa Głęboki Bród identyczna 
jak przy opisaniu działania 9. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Jak w pkt. 136 

138 Działanie 66 - ochrona miejsc gniazdowania tracza; 
wyszczególniono taką samą lokalizację jak dla kani rudej i 

Nadleśnictwo Głęboki Jak w pkt. 136 
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czarnej - argumentacja Nadleśnictwa Głęboki Bród identyczna 
jak przy opisaniu działania 9. 

Bród 

139 Działanie 36 - należy sprecyzować pojęcie „ekstensywnego 
zagospodarowania łąk" - powinno ono być spójne z programami 
rolnośrodowiskowymi; Nadleśnictwo Głęboki Bród nie zgadza 
się z terminami koszenia (nie wcześniej niż w połowie lipca). -
taki termin eliminuje pierwszy pokos, obniżając plony - 
Nadleśnictwo Głęboki Bród prowadzi planową działalność 
łąkowo - rolną w ramach pakietów rolnośrodowiskowych, które 
zezwalają na koszenie od 1 czerwca. 

Nadleśnictwo Głęboki 
Bród 

Termin koszenia jest terminem fakultatywnym. 
Jeśli nadleśnictwo korzysta z pakietu 
rolnośrodowiskowego na tym obszarze musi się 
dostosowywać do jego wymagań. Mając 
informację o wymaganiach gatunku i lokalizacji, 
należy w przyszłości ubiegać się o odpowiednie 
pakiety. Należy podkreślić, że nowa pula 
pakietów ma być lepiej dostosowana do 
wymagań gatunków i równocześnie bardziej 
elastyczna dla beneficjentów. 

140 Dotyczy PZO, str. 59, pkt. 4. Analiza zagrożeń. Nie można 
wymieniać jako zagrożenia gospodarki leśnej, dzięki której w 
chwili obecnej mamy obszar Natura 2000 ze wszystkimi 
przedmiotami ochrony w nim występującymi. Należy użyć 
sformułowania np. nielegalny wyrąb lasu, ustalenie zbyt niskiego 
wieku rębności itd. Zamiast słowa wycinka lasu, kojarzonego 
potocznie z niszczeniem lasu i nielegalnym wyrębem. należy 
używać sformułowań z ad. 6 pkt. 1 ustawy o lasach z 28 
września 1991 roku z późn. zm., tj. pozyskiwanie drewna. W 
nadleśnictwach RDLP Białystok od paru lat konsekwentnie 
pozostawiane są w wykonywanych cięciach rębnych kępy 
starodrzewu. W opracowaniu używane są także sformułowania 
takie jak umierające drzewa. Drzewa te, bardzo często, są 
posuszem czynnym, który zgodnie z art. 9.1 cytowanej ustawy o 
lasach, zobligowani jesteśmy usuwać jeżeli drzewa te zagrażają 
drzewostanowi. Zgłaszamy także kategoryczny protest w 
stosunku do sformułowania, że gospodarka leśna oraz budowa 
dróg stanowi bezpośrednie zagrożenie dla jarząbka. Liczebność 
populacji tego kuraka jest na bardzo wysokim poziomie i jest 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Uwaga nieuwzględniona. 
Nie ma możliwości modyfikacji kodów i 
nazewnictwa zagrożeń, gdyż wynikają one 
bezpośrednio z listy Kodów działalności 
człowieka, zagrożeń, oddziaływań zawartych w 
Instrukcji wypełniania SDF obszaru Natura 2000 
wydanej przez GDOŚ. 
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efektem dotychczasowego modelu gospodarki leśnej, a 
zagrożeniem dla tego gatunku jest usuwanie podszytów 
świerkowych zaproponowane w zadaniach ochronnych dla 
głuszca, którego nie ma na terenie Szczebry od 2005 roku. 
Budowa dróg leśnych dostarcza gastrolitów, niezbędnych do 
życia kurakom leśnym. 

141 Dotyczy PZO, str. 59, pkt. 4, ppkt. 7. Wstawianie do analizy 
zagrożeń gadożera powinno być jedynie potencjalne, gdyż ten 
gatunek był stwierdzony w 2005 roku na terenie N-ctwa 
Augustów i w następnych latach gniazdo nie było zasiedlane i 
wbrew stwierdzeniom niektórych osób uczestniczących w grupie 
roboczej PZO, po tej dacie, gatunku tego nie odnotowano. Nie 
stwierdził go także autorytet jakim był św. pamięci dr Marek 
Keller. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Uwaga nieuwzględniona. Osuszanie terenu jest 
rzeczywistym zagrożeniem, w rejonie 
wcześniejszego występowania gatunku. Nie jest 
pewne jaka jest przyczyna możliwego wycofania 
się gatunku, ale zagrożenie takie istniało. 

142 Dotyczy PZO, str. 62, pkt. 5. Nadleśnictwo nie ma żadnej realnej 
możliwości powstrzymania spadku liczebności bociana czarnego 
z powodu istnienia drapieżnictwa (kuna, norka amerykańska) 
oraz bielik, którego liczebność stale rośne. Tolerowanie 
obecności bielika w okolicy strefy ochrony bociana czarnego jest 
jednoznaczne z przepadkiem lęgu a także pożarciem osobników 
dorosłych. Bielik zlikwidował na terenie nadleśnictwa w br. co 
najmniej kilka sztuk bociana białego. 
Ponad to nie znamy podstaw formalnych ani naukowych do 
określenia docelowej liczebności poszczególnych gatunków 
ptaków na terenie ostoi. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Temat był dyskutowany na spotkaniach ZLW. 
Antagonizm między gatunkami podlegającymi 
ochronie nie jest kwestią rozwiązywalną poprzez 
PZO. 
Plan Zadań Ochronnych ma za zadanie 
określenie celów ochrony. W przypadku 
populacji ptaków i znanej liczebności o sukcesie 
ochrony decyduje kierunek zmian liczebności, w 
związku z tym, w możliwych przypadkach 
zastosowano minimalną liczbę osobników, jaka 
powinna zostać utrzymana, by uznać, iż sytuacja 
gatunku się nie pogarsza. 

143 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt. 6, str. 65, działanie ochronne 3, pkt 
.9 Wskazania do dokumentów pianistycznych oraz załącznik nr 6 
do Zarządzenia RDOŚ. Nie można wykluczyć rozbierania tam 
lub udrażniania tam bobrowych w przypadku gdy zagraża to 
trwałości drzewostanu i w rezultacie całemu ekosystemowi. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Obecna treść działania została dyskutowana i 
modyfikowana podczas warsztatów. Bóbr 
europejski jest wciąż gatunkiem podlegającym 
ochronie gatunkowej. Zadanie polega na 
nieniszczeniu istniejących rozlewisk bobrowych. 
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Nadleśniczowie w uzgodnieniu z RDOŚ muszą mieć możliwość 
rozbieranie tam i w konsekwencji zapobiegania rozlewiskom 
zagrażającym istnieniu ekosystemu leśnego. Nadleśniczy 
ustawowo zobowiązany jest do zapewnienia trwałości lasu (art. 8 
ustawy o lasach) i akt prawny niższego rzędu nie może tego 
obowiązku uchylać. 

Nie oznacza to, iż niemożliwe jest utrzymanie 
pewnego poziomu przepływu, tak, by rozlewisko 
utrzymać, lecz by nie zwiększało swej 
powierzchni w miejscach szczególnie 
niewskazanych. Konkretne przypadki powinny 
być uzgadniane z RDOŚ. 

144 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt. 6, str. 65, dz. och. 5, str. 66, dz. 
och. 8, str. 68, dz. och. 14, str. 80, dz. och. 46 i 49, str. 82, dz. 
och. 54, str. 87 dz. och. 71. Utrzymywanie na obecnym poziomie 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat, nie jest możliwe ze 
względu na konieczność zachowania ciągłości trwania 
drzewostanów oraz zachowanie ładu przestrzennego i czasowego 
w ramach prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Lasy 
Państwowe nie mogą dopuścić do deprecjacji surowca na pniu. 
Zgodnie z ustawą o lasach musimy dbać o zachowanie lasów a 
nie pogarszać ich stan zdrowotny. Należy pamiętać, że w 
momencie usuwania drzewostanów w VI i starszych klasach 
wieku na ich miejsce wchodzą następne osiągając wiek 120 lat. 
Cytując Pana prof Tomasza Boreckiego zwracamy uwagę, że nie 
możemy pozwolić sobie na wyłączenie tak dużych obszarów z 
zagospodarowania, Kanclerz Niemiec p. Angela Merkel 
stwierdza, że nawet gospodarki niemieckiej nie stać na 
wyłączenie 5% powierzchni leśnej z użytkowania. Tę funkcję 
pełnią Parki Narodowe oraz rezerwaty, a także lasy referencyjne 
wyłączone z użytkowania. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Zadanie mówi o utrzymaniu stałego bilansu 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
terenie Puszczy Augustowskiej a nie zakazuje 
ich użytkowania. Utrzymanie udziału 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat na 
całości obszaru pozwala na jednoczesną ochronę 
gatunków stanowiących przedmioty ochrony w 
obszarach najodpowiedniejszych dla nich i 
gospodarowanie na obszarze Puszczy 
Augustowskiej. 

145 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt. 6, str. 65, dz. och. 6, str. 67, dz. 
och. 9 i 12, str. 68, dz. och. 15, str. 80, dz. och. 47, str. 81, dz. 
och. 50. Nie ma możliwości zaniechania gospodarki leśnej w 
drzewostanach 140 letnich i starszych. W przypadku 
nieprowadzenia gospodarki leśnej, ekosystemy zanikną a runo 
podlegać będzie degradacji. Wymagana jest ciągła przebudowa 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

PZO ma za zadanie zapewnienie dobrego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony. Aby zrealizować 
ten cel konieczne jest utrzymanie pewnej 
powierzchni drzewostanów, będących 
siedliskami gatunków, a w związku z tym pewne 
ograniczenia w użytkowaniu. Ograniczenia 



54 
 

l.p. Uwagi i wnioski Podmiot zgłaszający Sposób rozpatrzenia / odpowiedź 
tych drzewostanów oraz dbanie o stan sanitarny a w 
szczególności zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych 
organizmów (obowiązek ustawowy) np. huby sosnowej oraz 
rdza kory sosny (obwar). W przypadku drzewostanów starszych 
niż 150 lat sytuacja wygląda identycznie i konieczna jest ich 
przebudowa bądź planowe użytkowanie. W PZO należy 
umieścić informacje o konieczności stopniowej przebudowy 
drzewostanów powyżej VII klasy wieku oraz dbania o stan 
sanitarny w celu zachowania trwałości ekosystemu. 

odnoszą się jedynie do określonych 
drzewostanów. W przypadku drzewostanów 140 
letnich i starszych nad brzegami wód wymagane 
jest jedynie pozostawienie nienaruszonego 
wąskiego pasa, co nie zachwieje trwałością 
ekosystemu. W drzewostanach 150-letnich 
zalecane jest natomiast ograniczenie 
użytkowania i zaniechanie stosowania rębni 
zupełnej, a nie zupełne wyłączenie z 
użytkowania. 

146 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt. 6, str. 67, dz. och. 10. Wymienione 
w załączniku nr 6.2 pododdziały oddziału 35A stanowią osiedle 
mieszkalne "Piaskowa Góra". Pododdziały powinny zostać 
usunięte z załącznika 6.2 do PZO. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Uwaga uwzględniona. 

147 Dotyczy PZO, Moduł C. pkt. 6, str. 70. dz. ech. 20 i 21. 
Działania nieadekwatne do stanu faktycznego. Nadleśnictwo 
gotowe jest zezwolić na wykaszanie łąk nad Rospudą 
podmiotom wskazanym przez RDOŚ lub WPN. Poniżej 
zamieszczamy tabelę z nieprawidłowościami. W tabeli 
zamieszczone zostały działki z terenu Nadleśnictwa Szczebra, 
gdzie nie jest możliwe wdrożenie działań 20 i 21. Zaznaczamy, 
że w większości są to grunty oznaczone w ewidencji jako 
nieużytki i nie ma możliwości uzyskania dopłat do prowadzonej 
gospodarki. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Nie była możliwa weryfikacja ewidencji i klas 
użytków ze stanem na gruncie w odniesieniu do 
wszystkich działek. Zaznaczono pewien obszar 
wdrażania działań. 
W związku z liczną ilością tych samych nr 
działek w różnych obrębach ewidencyjnych, 
niemożliwe obecnie jest zweryfikowanie, której 
działki dotyczy nieprawidłowość, nie wpływa to 
jednak na obszar, na którym należy stosować się 
do zaleceń na gruntach, spełniających 
wymagania zaproponowane w działaniu. 
W zadaniu 21 podkreślono, iż dotyczy ono 
działek lub ich części, na których znajduje się 
użytek zielony i do tych działek należy je 
stosować. 

148 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt. 6, str. 71, dz. och. 24, 25 i 26. 
Czynna ochrona głuszca w jego byłej ostoi wydaje się 

Nadleśnictwo Działanie obejmuje także obszary, na których 
stwierdzono ustąpienie gatunku, ze względu na 
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bezzasadna. Głuszec występował tam ostatnio w 2005 roku i od 
tego czasu nie był obserwowany. Przerzedzenie drzewostanów i 
usuwanie podszytów czy tworzenie luk może zagrozić trwałości 
drzewostanów, w wyniku obniżenia ich odporności. Podszyty w 
przedmiotowym drzewostanie zostały wprowadzone w celu 
wzmocnienia odporności drzewostanów, które nękane były przez 
boreczniki, osnuje, strzygonie i brudnicę mniszkę. Grodzenie 
żerdziami generuje zbyt wysokie koszty. Brakuje zasad redukcji 
drapieżników - liczebności i sposobów odłowów jak również 
odniesienia kosztów tych działań. 
Należy zauważyć, że na terenie Nadleśnictwa Szczebra jest dużo 
ostoi, w których głuszec może się osiedlić bez konieczności 
wprowadzania drastycznych zmian w byłej ostoi. Należy 
zauważyć także, że zanik populacji głuszca nie jest wynikiem 
przebudowy drzewostanów, a przede wszystkim drapieżnictwa, 
w tym także ptaków szponiastych i krukowatych. Zapis działań 
24, 25 i 26 w stosunku do ostoi w Szczebrze należy usunąć. 

Szczebra planowane wsiedlenia gatunku. Koszty 
wygenerowane przez modyfikację grodzeń mają 
być finansowane ze środków zewnętrznych. 
Zapis o konieczności weryfikacji lokowanych 
działań z aktualnymi danymi odnoszącymi się do 
siedliska i drzewostanu w wydzieleniach leśnych 
ma gwarantować poprawność wykonania 
działania, w momencie, gdy będzie ono 
realizowane. Twórcy Krajowego Programu brali 
pod uwagę konieczność niedopuszczenia do 
nadmiernego prześwietlenia drzewostanu. 

149 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt 6, str. 77, dz. och. 37. Brakuje zasad 
redukcji drapieżników - liczebności i sposobów odłowów jak 
również odniesienia kosztów tych działań. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Uwaga nieuwzględniona. Nasilenie redukcji 
powinno być dostosowywane do aktualnych 
potrzeb przedmiotów ochrony i liczebności 
drapieżników. W przypadku norki 
amerykańskiej, jako gatunku inwazyjnego, 
redukcja może obejmować całość populacji. 
Szacowane koszty zostały przedstawione. 

150 Dotyczy PZO, Moduł C, pkt. 6, str. 78, dz. och. 37. Nie ma 
możliwości prowadzenia ekstensywnej gospodarki łąkarskiej na 
nieużytkach o tak małych powierzchniach w drzewostanie. 

Nadleśnictwo 
Szczebra 

Nie możliwości odniesienia się do uwagi ze 
względu na brak lokalizacji. 

151 Od 1 stycznia 2013 r. Nadleśnictwo Pomorze obowiązywać 
będzie nowy Plan Urządzenia Lasu, w związku z tym numery 
pododdziałów wymienione w PZO w znacznej części mogą ulec 
zmianie. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Dokumentacja odnosi 
się do aktualnego na czas powstawania 
dokumentu opisu taksacyjnego. 
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152 Dokumentacja PZO,  Działanie 2 

Założenia działania niezgodne z ochroną storczyków. 
Ochrona storczyków wymaga wykaszania powierzchni 
występowania. Lokalizacja działania ochronnego musi 
uwzględniać występowanie gatunków roślin objętych Dyrektywą 
Siedliskową. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Trwa sporządzanie 
Planu Zadań Ochronnych dla obszaru 
siedliskowego Ostoja Augustowska, który będzie 
określał i weryfikował zalecenia ochronne pod 
kątem ochrony gatunków roślin i siedlisk 
zawartych w Dyrektywie Siedliskowej. 

153 Dokumentacja PZO,  Działanie 3 
Działanie zakłada nieniszczenie rozlewisk tworzonych przez 
bobry, działanie powinno dopuszczać wstawianie rur 
przepływowych za zgodą RDOŚ (źródło finansowania RDOŚ) 
Nadmierne zalanie prowadzi do niszczenia siedlisk 
występowania gatunków (np. rozpad świerczyn) 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Obecnie trudno 
odnieść się do zasadności proponowanego 
postępowania. Uwaga powinna ona być 
zgłoszona podczas spotkań ZLW. Obecna treść 
działania została dyskutowana i modyfikowana 
podczas warsztatów. 

154 Dokumentacja PZO,  Działanie 4 
Brak sprecyzowania co to są przestoje. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Instrukcja urządzania lasu, &31 określa definicję 
przestojów: 
Do przestojów, nasienników i przedrostów 
należy zaliczać: 
1) na gruntach leśnych niezalesionych drzewa 
wykazujące miąższość grubizny, 
2) w uprawach i młodnikach I klasy wieku 
drzewa wykazujące miąższość grubizny oraz 
wiek ponad 20 lat (jeżeli nie zostały zaliczone do 
składu gatunkowego tych upraw i młodników), 
3) w drzewostanach II klasy wieku drzewa 
starsze w zasadzie o ponad 20 lat od wieku 
gatunku panującego (jeżeli nie zostały zaliczone 
do składu gatunkowego tych drzewostanów), 
4) w drzewostanach III i starszych klas wieku 
drzewa stare i bardzo stare, spełniające ważną 
funkcję w ekosystemie i wymagające odrębnego 
traktowania. 

155 Dokumentacja PZO,  Działanie 8 Nadleśnictwo Uwaga uwzględniona. 
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Z działania powinno się wykreślić pododdział 1056 f (jest to 
uprawa po rębni IB), pododdział 1056 d, wykonana rębnia IB w 
2012 r., pozostała część przewidziana do wycięcia w przyszłym 
10-leciu 
Pododdział 1056 d powinien podlegać dalszemu użytkowaniu, 
aby zachować ład przestrzenny i czasowy, pozostawienie zbyt 
wąskiego fragmentu d-stanu spowoduje narażenie go na 
negatywne działanie wiatru. 

Pomorze 

156 Dokumentacja PZO,  Działanie 9 
801 n – są to grunty rolne ujęte w ewidencji gruntów jako PS 
876 b – wydzielenie to nie przylega do jezior, rzek, Kanału 
Augustowskiego, w drzewostanie występuje silne wypadanie 
świerka na skutek miechuna i zespołu korników, na części 
wydzielenia występuje luka odnowiona olszą 
920 l – wykreślić z działania – brak starodrzewu- So 24 l 
920 m – na powierzchni 1,32 ha uprawa po Rb IB – na 0,45 ha 
pozostał starodrzew  
996 a – wykreślić z działania – nie przylega do brzegów jezior, 
rzek, Kanału Augustowskiego 
1018 c – wykreślić z działania – brak starodrzewu – uprawa i 
zrąb 
1037 c - wykreślić z działania – brak starodrzewu – uprawa i 
zrąb z 2012 r. 
575 c - są to grunty rolne ujęte w ewidencji gruntów jako Ł 
W działaniu należy również ująć 575 b, f ze względu na 
występujące tam płaty starodrzewu 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

801 n – brak w wykazie wydzieleń 
876 b – usunięto z wykazu 
920 l – usunięto z wykazu 
920 m –utrzymano starodrzew w wykazie 
996 a – usunięto z wykazu 
1018 c – usunięto z wykazu  
1037 c - usunięto z wykazu  
575 c - usunięto z wykazu  
575 b, f - dodano do wykazu 

157 Dokumentacja PZO,  Działanie 10 
1056, 1057, 1058 – oddz. te należy wykreślić z działania – brak 
możliwości ograniczenia ruchu turystycznego, droga łączy dwie 
miejscowości letniskowe, przebiega nią również Podlaski Szlak 
Bociani 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
1056, 1057, 1058, - Odziały pozostawiono w 
wykazie – wciąż istnieje możliwość 
ograniczania/nierozwijania turystyki z innych 
stron, niż biegnie droga publiczna, istotną 
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437 a, b, h, i, k, l, n - d-stany położone w pobliżu miejscowości o 
dużym ruchu turystycznym i w pobliżu domków letniskowych – 
brak możliwości wprowadzenia działania; oddz. 437 n – teren 
ośrodka wczasowego 
438 i – pododdział przy drodze krajowej – duże natężenie ruchu 
turystycznego i brak możliwości ograniczenia tego ruchu 
 

kwestią jest, by ruch turystyczny nie wnikał 
wewnątrz drzewostanu, czy też nie został 
prowadzony liniami oddziałowymi. 

158 Dokumentacja PZO,  Działanie 14 
578 c – należy wykreślić z działania, są to lasy gospodarcze 
zaplanowana rębnia Ib na 2013 r., w ramach prowadzonej 
gospodarki zostaną zachowane fragmenty płatów starodrzewów 
547 d - należy wykreślić z działania, są to lasy gospodarcze 
zaplanowana rębnia Ib na przyszłe 10-lecie., w ramach 
prowadzonej gospodarki zostaną zachowane fragmenty płatów 
starodrzewów 
584 a – wykreślić z  działania – drzewostan w wieku poniżej 120 
lat (84 l) 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

578 c –pozostawiono w wykazie, w pobliżu 
stanowisko bielika 
547 d – pozostawiono w wykazie, w pobliżu 
stanowisko bielika 
584 a – wykreślono z wykazu 
 

159 Dokumentacja PZO,  Działanie 15 
Ograniczenie użytkowania i zaniechanie stosowania rębni 
zupełnej w drzewostanach w wieku 150 lat i starszych powinno 
odnosić się do stref ochronnych, a nie całej Ostoi Puszcza 
Augustowska 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

PZO ma za zadanie zapewnienie dobrego stanu 
ochrony przedmiotów ochrony. Aby zrealizować 
ten cel konieczne jest utrzymanie pewnej 
powierzchni drzewostanów, będących 
siedliskami gatunków, a w związku z tym pewne 
ograniczenia w użytkowaniu. 
W drzewostanach 150-letnich zalecane jest 
ograniczenie użytkowania i zaniechanie 
stosowania rębni zupełnej, a nie zupełne 
wyłączenie z użytkowania. 

160 Dokumentacja PZO,  Działanie 22 
Działanie ochronne nie może dotyczyć modernizacji i 
przebudowy dróg w ramach inwestycji. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga bezzasadna. Działanie dotyczy jedynie 
budowy nowych dróg. 

161 Dokumentacja PZO,  Działanie 22; Nadleśnictwo Uzupełniono działania dotyczące głuszca o 
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Dokumenty: Proponowane zabiegi ochronne w Ostoi Czarna 
Hańcza I oraz prognoza jakości biotopu głuszca po ich 
wykonaniu, Proponowane zabiegi ochronne w Ostoi Czarna 
Hańcza II oraz prognoza jakości biotopu głuszca po ich 
wykonaniu 
Przewidziane działania ochronne są odmienne od działań 
związanych z aktywną ochroną głuszca na terenie Puszczy 
Augustowskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+. 
Redukcja zwarcia powinna być zgodna z zasadami hodowli lasu. 
Nadmierna redukcja zwarcia doprowadzi do nadmiernego 
rozrostu trzcinnika, malin, kruszyny co wpłynie negatywnie na 
borówczyska, zwłaszcza na siedliskach BMśw i silnego Bśw.  
W ramach redukcji podszytu wskazane jest usuwanie 
szczególnie czeremchy amerykańskiej jako gatunku inwazyjnego 
jak również innych gatunków, ale niedopuszczalna jest całkowita 
redukcja podszytu liściastego przewidzianego w zabiegach 
ochronnych. Ponadto w części wymienionych wydzieleń podszyt 
był wprowadzany jedynie na części wydzielenia, niezasadne jest 
również usuwanie podszytu w drzewostanach rębnych. 

Pomorze wsiedlanie osobników zawarte w projekcie 
Life+. Przewidziana jest również redukcja 
drapieżników, poprawienie jakości biotopu, co 
stanowi spójne założenia programów. 
Wprowadzony zapis o konieczności weryfikacji 
lokowanych działań z aktualnymi danymi 
odnoszącymi się do siedliska i drzewostanu w 
wydzieleniach leśnych powinien zabezpieczyć 
kwestię ewentualnych rozbieżności. 

162 Dokumentacja PZO,  Działanie 22; 
Dokumenty: Proponowane zabiegi ochronne w Ostoi Wigrańce 
oraz prognoza jakości biotopu głuszca po ich wykonaniu 
W 728 g oraz 846 c zaplanowane rębnie Ib na rok 2013  
W 888 a oraz 889 b-99 zaplanowana rębnia Ib na rok 2012 (na 
dzień dzisiejszy już realizowana) 
Rozpoczęte Rb IIIA w oddz. 807 c, 767 c-99, 808 b-99 
Pozostawić zadrzewienie na obecnym poziomie w oddz. 810 a, 
811 a, 811 b, 812 b, 847 a, 847 g, 847 h, 849 b, 850 c, 852 a, 885 
b. 
Należy również pozostawić na obecnym poziomie podsadzenia 
w postaci II piętra świerkowego w oddz. 847 a, 848 b, 885 b. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Analiza proponowanych zabiegów dla głuszca 
obejmuje każde wydzielenie w obrębie dawnej 
ostoi. Całość powierzchni nie jest objęta 
zakazem wykonywania normalnych czynności 
gospodarczych. Przed przystąpieniem do 
proponowanych działań rozluźniających 
drzewostany lub też zmieniających ilość 
podszytu konieczna będzie aktualizacja, 
szczególnie w takich przypadkach jak 
powierzchnie na których zastosowano rębnie. 
Wprowadzony zapis o konieczności weryfikacji 
lokowanych działań z aktualnymi danymi 
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W ramach redukcji podszytu wskazane jest usuwanie 
szczególnie czeremchy amerykańskiej jako gatunku inwazyjnego 
jak również innych gatunków, ale niedopuszczalna jest całkowita 
redukcja podszytu liściastego przewidzianego w zabiegach 
ochronnych. Ponadto w części wymienionych wydzieleń podszyt 
był wprowadzany jedynie na części wydzielenia, niezasadne jest 
również usuwanie podszytu w drzewostanach rębnych. 

odnoszącymi się do siedliska i drzewostanu w 
wydzieleniach leśnych powinien zabezpieczyć 
kwestię ewentualnych rozbieżności. 

163 Dokumentacja PZO,  Działanie 25 
Wykonywanie ogrodzeń z żerdzi oraz oznakowanie ogrodzeń z 
siatki za pomocą gałęzi świerkowych – różnica w kosztach 
wykonania ogrodzeń wskazanych w działaniu ochronnym a 
tradycyjnym ogrodzeniem z siatki powinna być dofinansowana 
ze źródeł zewnętrznych. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano zapis. 

164 Dokumentacja PZO,  Działanie 26 
Redukcja ssaków drapieżnych nie powinna dotyczyć dzika 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona ze względu na 
przypadki niszczenia lęgów głuszca przez dzika. 

165 Dokumentacja PZO,  Działanie 46 
Utrzymanie na obecnym poziomie w nadleśnictwach 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat powinno być 
uzupełnione poprzez wprowadzenie zapisu „w miejscu 
występowania gatunku”. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, iż ptaki 
są gatunkami mobilnymi. Utrzymanie udziału 
odpowiednich drzewostanów na całości obszaru 
pozwala na jednoczesną ochronę gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

166 Dokumentacja PZO,  Działanie 47 
Ograniczenie użytkowania i zaniechanie stosowania rębni 
zupełnej w drzewostanach w wieku 150 lat i starszych  powinno 
być uzupełnione poprzez wprowadzenie zapisu „w 
ustanowionych strefach ochronnych” 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000, a nie tylko w obrębie 
ustanowionych stref ochronnych. Należy 
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podkreślić, iż ptaki są gatunkami mobilnymi. 
Utrzymanie udziału odpowiednich 
drzewostanów na całości obszaru pozwala na 
jednoczesną ochronę gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

167 Dokumentacja PZO,  Działanie 49 
Utrzymanie na obecnym poziomie w nadleśnictwach 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat powinno być 
uzupełnione poprzez wprowadzenie zapisu „w miejscu 
występowania gatunku”. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, iż ptaki 
są gatunkami mobilnymi. Utrzymanie udziału 
odpowiednich drzewostanów na całości obszaru 
pozwala na jednoczesną ochronę gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

168 Dokumentacja PZO,  Działanie 50 
Ograniczenie użytkowania i zaniechanie stosowania rębni 
zupełnej w drzewostanach w wieku 150 lat i starszych powinno 
być uzupełnione poprzez wprowadzenie zapisu „w 
ustanowionych strefach ochronnych” 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000, a nie tylko w obrębie 
ustanowionych stref ochronnych. Należy 
podkreślić, iż ptaki są gatunkami mobilnymi. 
Utrzymanie udziału odpowiednich 
drzewostanów na całości obszaru pozwala na 
jednoczesną ochronę gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

169 Dokumentacja PZO,  Działanie 52, 65, 68 
Monitoring ruchu turystycznego nie jest działaniem ochronnym 

Nadleśnictwo Uwaga uwzględniona. Zapis zmodyfikowano. 
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– nieprawidłowy zapis Pomorze 

170 Dokumentacja PZO,  Działanie 54 
Utrzymanie na obecnym poziomie w nadleśnictwach 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat powinno być 
uzupełnione poprzez wprowadzenie zapisu „w miejscu 
występowania gatunku”. Ponadto w ramach prowadzonej 
gospodarki leśnej pozostawiane są kępy starodrzewów. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, iż ptaki 
są gatunkami mobilnymi. Utrzymanie udziału 
odpowiednich drzewostanów na całości obszaru 
pozwala na jednoczesną ochronę gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

171 Dokumentacja PZO,  Działanie 55 
Działanie ochronne powinno być uzupełnione poprzez 
wprowadzenie zapisu „w miejscu występowania gatunku”.  
Nie ma możliwości zapewnienia stałego udziału drzewostanów 
liściastych i mieszanych starszych niż 80 lat. Drzewostany są 
prowadzone rębniami złożonymi o długim okresie odnowienia, 
co zapewnia ochronę siedliska gatunku. Ponadto w ramach 
prowadzonej gospodarki leśnej pozostawiane są kępy 
starodrzewów.  
Powinno się doprecyzować, że jeżeli chodzi o drzewostany 
mieszane - to nie dotyczy to drzewostanów So-Św, Św-So oraz z 
dominującym udziałem So lub Św. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, iż ptaki 
są gatunkami mobilnymi, co pozwala na 
planowanie w szerszym kontekście niż 
nadleśnictwo. Utrzymanie udziału odpowiednich 
drzewostanów na całości obszaru pozwala na 
jednoczesną ochronę gatunków stanowiących 
przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 
Ze względu na wymagania gatunku, drzewostan 
mieszany musi mieć udział odpowiednich 
gatunków liściastych, nie koniecznie 
dominujących. 

172 Dokumentacja PZO,  Działanie 56 
Powinno się sprecyzować od jakiego wieku dąb jest przestojem. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Instrukcja urządzania lasu, &31 określa definicję 
przestojów: 
Do przestojów, nasienników i przedrostów 
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należy zaliczać: 
1) na gruntach leśnych niezalesionych drzewa 
wykazujące miąższość grubizny, 
2) w uprawach i młodnikach I klasy wieku 
drzewa wykazujące miąższość grubizny oraz 
wiek ponad 20 lat (jeżeli nie zostały zaliczone do 
składu gatunkowego tych upraw i młodników), 
3) w drzewostanach II klasy wieku drzewa 
starsze w zasadzie o ponad 20 lat od wieku 
gatunku panującego (jeżeli nie zostały zaliczone 
do składu gatunkowego tych drzewostanów), 
4) w drzewostanach III i starszych klas wieku 
drzewa stare i bardzo stare, spełniające ważną 
funkcję w ekosystemie i wymagające odrębnego 
traktowania. 

173 Dokumentacja PZO,  Działanie 58 
Wymienione w tym działaniu oddziały nie należą do N-ctwa 
Pomorze 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga uwzględniona. 

174 Dokumentacja PZO,  Działanie 60 
W nowym Planie Urządzenia Lasu, który obowiązywać będzie 
Nadleśnictwo od 2013 roku brak wskazówek dotyczących 
pozostawiania części drzew martwych i zamierających. 
Zaplanowano cięcia sanitarne i pielęgnacyjne.  
Możliwe jest pozostawianie części drzew martwych i 
zamierających w drzewostanach zakwalifikowanych jako 
obszary wyłączone z gospodarowania do momentu istnienia 
takiej formy wyłączenia drzewostanów z gospodarki leśnej. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Wskazówki zawarte w PZO będą musiały być 
uwzględnione w PUL. PUL nie zawiera zapisów 
odnoszących się do cięć sanitarnych 

175 Dokumentacja PZO,  Działanie 61 
Wymienione w załączniku 6.2 oddz. 231, 179, 197, 198, 6, 7, 8 
nie należą do N-ctwa Pomorze. Ponadto oddział: 801g – są to 
grunty rolne ujęte w ewidencji gruntów jako R, 801o – teren 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga uwzględniona. Poprawiono błędy w 
adresowaniu. 
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osady leśnej, 801p – są to grunty rolne ujęte w ewidencji 
gruntów jako R. 
Ograniczenie usuwania świerków zaatakowanych przez kornika 
drukarza w wymienionych w działaniu oddziałach zagraża 
trwałości drzewostanów świerkowych. Tym samym nie jest 
możliwe do zrealizowania działanie 60, które mówi o 
utrzymaniu stałej ilości drzewostanów świerkowych. 

Do decyzji nadleśniczego pozostawia się jaką 
ilość i w jakich sytuacjach posuszu świerkowego 
może pozostawić, by nie zagrozić trwałości 
lasów, a jednocześnie pozostawić bazę żerową 
dla dzięcioła trójpalczastego. ,,Ograniczenie” 
usuwania nie jest ,,zakazem”. 

176 Dokumentacja PZO,  Działanie 71 
Utrzymywanie na obecnym poziomie w nadleśnictwach 
drzewostanów w wieku powyżej 120 lat powinno być 
uzupełnione poprzez wprowadzenie zapisu „w miejscu 
występowania gatunku”. 

Nadleśnictwo 
Pomorze 

Uwaga nieuwzględniona. Plan zadań ochronnych 
ma za zadanie zabezpieczenie powierzchni 
siedlisk dla przedmiotów ochrony na całości 
obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, iż ptaki 
są gatunkami mobilnymi. Utrzymanie udziału 
odpowiednich drzewostanów na całości obszaru 
pozwala na jednoczesną ochronę gatunków 
stanowiących przedmioty ochrony w obszarach 
najodpowiedniejszych dla nich i gospodarowanie 
na obszarze Puszczy Augustowskiej. 

177 Wniosek o wykreślenie terenów w granicach administracyjnych 
miasta Suwałki z obszaru Natura 2000. 

Prezydent Miasta 
Suwałk 

Wniosek nie spełnia wymogów formalnych, 
uzasadnienie dotyczy specjalnego obszaru 
ochrony siedlisk Ostoja Augustowska PLH 
200005. Wniosek należy zgłosić podczas prac 
nad Planem Zadań Ochronnych dla w/w obszaru.  

 


